بشأن أزمة سوريا اإلقليمية

النداء الطارئ 2019

النداء الطارئ 2019
بشأن أزمة سوريا اإلقليمية

ب

النداء الطارئ بشأن أزمة سوريا اإلقليمية 2019

©  2019األونروا.

عن األونروا
األونروا هي وكالة تابعة لألمم املتحدة تأسست من قبل اجلمعية العامة في عام  1949وتوكل إليها مهمة تقدمي املساعدة واحلماية حلوالي
خمسة ماليني الجئ من فلسطني مسجلني لديها .وتقتضي رسالتها مساعدة الجئي فلسطني في األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية
وقطاع غزة على حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية اإلنسانية إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم حملنتهم .تشمل خدمات
األونروا التعليم ،والرعاية الصحية ،واإلغاثة واخلدمات االجتماعية ،والبنية التحتية وحتسني اخمليمات ،واحلماية ،والتمويل الصغير ،واملساعدات
الطارئة .يتم متويل األونروا كليا ً تقريبا ً بواسطة مساهمات طوعية.

الرئاسة – عمان
عمان ،األردن
هاتف+962 )6( 580 2512 :
www.unrwa.org
صورة الغالف :طفالن يقفان أمام مبنى مدمر في مخيم عني التل 2018 © .األونروا ،تصوير :أحمد أبو زيد

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ت

تمهيد من المفوض العام
شهدت سنة  2018وقائع غير مسبوقة بأشكال عديدة بالنسبة
لالجئني الفلسطينيني واألونروا .فقد شهدت السنة تهديدات وجودية
وحشدا ً استثنائيا ً للجهود .كما اتسمت بقدر بالغ من الضغوط
وقدر هائل من اإلبداع .وخالطتها حاالت عميقة من عدم اليقني وكم
ضخم من اإلجنازات.

القتال في اليرموك .كما دعمنا العائالت التي نزحت أثناء أعمال
القتال في درعا ،جنوب سوريا .وفي موازاة مع ذلك ،أعطينا أولوية
لتأهيل مرافقنا في املناطق التي شهدت حاالت عودة تلقائية ،مثل
مخيمي سبينة وخان الشيح ،للتأكد من توافر اخلدمات األساسية
لالجئني الفلسطينيني .وأخيراً ،مت في أيار/مايو  2018إخالء مراكز
اإليواء اجلماعي التي أدارتها األونروا .وتلقى الالجئون الفلسطينيون
الذين كانوا يقيمون في هذه املرافق املساعدة في تأمني أماكن إقامة
بديلة ،فيما أن املباني ذاتها أعيدت إلى برنامج التعليم لكي تستخدم
كمدارس من جديد,

ال يزال الالجئون الفلسطينيون يعدون من اجملتمعات األشد تضررا ً
من النزاع في سوريا .وهم يعانون من مخاوف عميقة تتعلق بأعمال
القتال املستمرة ،واخلسائر في األرواح ،واإلصابات ،والتهجير املتواصل،
ودمار مساكنهم وسبل عيشهم .كما واجهوا أيضا ً سلسلة من
األحداث الشديدة الوطأة في سنة  ،2018تتضمن عواقب املراحل فيما يتوقع أن تظل األوضاع متقلبة في سنة  ،2019يحتمل أن تستمر
النهائية من تدمير مخيم اليرموك وتأثيرات تقليص الواليات املتحدة حاالت العودة التلقائية ،مبا يشمل الجئني فلسطينيني ،كلما أصبح
الوصول ميسرا ً إلى مناطق جديدة .ستواصل األونروا رصد اجتاهات
متويلها لألونروا.
ً
من بني  560,000الجئ مسجل لدى األونروا في سوريا ،نزح أكثر احلركة جنبا إلى جنب مع أطراف العمل اإلنساني األخرى ،وستحافظ
من  120,000إلى لبنان واألردن وبلدان أخرى .وفي داخل سوريا ،عانى على مرونة العمليات لكي نتمكن من استئناف خدماتنا في تلك
 254,000الجئ فلسطيني من التهجير مرة واحدة على األقل منذ بدء املناطق حيثما يكون ذلك ممكنا ً ومأموناً.

النزاع ،فيما أن  13,500ال يزالون عالقني في مناطق يصعب الوصول في سنة  ،2019ومن خالل هذا النداء ،ستقدم األونروا خدمات اإلغاثة
إليها .وقد تعرضت لدمار شبه كامل مخيمات اليرموك وعني التل احليوية لالجئني الفلسطينيني املتضررين من األزمة ،وستكيف
ودرعا ،والتي كانت تستضيف نحو ثلث الالجئني الفلسطينيني في البرامج القائمة حسب األوضاع املتغيرة من أجل التأكد من استمرار
أمس احلاجة لها.
سوريا سابقاً.
وصول املساعدات إلى الفئات التي هي في ّ
اضطرت األونروا إلى تعديل استجابتها الطارئة بسبب العجز
التمويلي غير املسبوق الذي واجهته في سنة  .2018فقد أجبرنا على
تخفيض مبالغ املساعدات النقدية وتكرار توزيعها على 400,000
الجئ فلسطيني داخل سوريا ،وخفضنا كذلك دعمنا املقدم إلى
 17,000الجئ فلسطيني من سوريا في األردن.
على الرغم من التحديات الشديدة الصعوبة في التمويل ،إال أننا
جنحنا في احلفاظ على العديد من األنشطة احلرجة في سنة .2018
فقد واصلنا توظيف نهجنا في التعليم في حاالت الطوارئ لتقدمي
التعليم النوعي لصالح حوالي  50,000طالب وطالبة من الالجئني
الفلسطينيني في سوريا وتدعيم الدروس االعتيادية من خالل
تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي والتدريب على تدابير احلفاظ على
السالمة ،وذلك من أجل تخفيف حدة التأثيرات الصادمة التي يتسبب
بها النزاع .كما أننا جنحنا في االستجابة بسرعة لألزمات احلادة ،على
الرغم من الكم الهائل من الصعوبات األمنية والعقبات أمام الوصول.
ومتكنا في أيار/مايو  2018من دخول يلدا للمرة األولى منذ سنتني،
بغية تقدمي املساعدات الطارئة لألشخاص املهجرين نتيجة أعمال

إن العمل الذي يؤديه موظفو األونروا في سوريا يعكس قدرا ً هائال ً
من الشجاعة ويستحق أعلى مستوى من العرفان .فقد متكن زمالئي
في العمل من احلفاظ على اخلدمات في مواقع تعد من بني أصعب
خطوط املواجهة في املنطقة ،وساهموا في صيانة احلد األدنى من
األمل ،والذي تشتد احلاجة له بقدر بالغ في هذا السياق .إننا نظل
مصدر دعم ال غنى عنه لالجئني الفلسطينيني في سوريا وأولئك
الذين نزحوا إلى لبنان واألردن.

بودي أن أعبر عن امتناني البالغ للجهات املانحة الداعمة لنا
ولشركائنا على مأ أبدوه من ثقة وحشد للجهود بشكل استثنائي
في سنة  .2018وأدعوكم بتوسل للمحافظة على مستويات الدعم
السخي وتعزيزها في سنة  .2019إنها تعني الكثير جدا ً ملئات اآلالف
من الرجال والنساء واألطفال.

بيير كرينبول
املفوض العام لألونروا

ث
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 1
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560,000

الجئ فلسطيني كانوا مسجلني لدى األونروا في سوريا قبل النزاع
أكثر من

سو ر يا

اناث

أطفال

لبنان

أطفال

االردن

% 100

من الالجئني الفلسطينيني من سوريا بحاجة إلى مساعدة للتأهب لفصل الشتاء

% 31

من أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا تعيلها نساء

% ٣٠

من الالجئني الفلسطينيني من سوريا يصنفون كضعفاء للغاية

التمويل المطلوب

أطفال

معدل البطالة بني الالجئني الفلسطينيني من سوريا في لبنان

 9.67مليون
دوالر امريكي

% ٤٤

التمويل المطلوب

% ٤١

من الالجئني الفلسطينيني من سوريا املتعطلني عن العمل هم من الشباب

% 52.٥

الجئ فلسطيني من سوريا في سنة 2018
اناث

من الالجئني الفلسطينيني من سوريا يعيشون في فقر

% ٥٧

١٧,٧١٩

% 52

١٢٦،٠٠٠

.الجئ فلسطيني مت حتديدهم على أنهم ضعفاء للغاية

 64.21مليون
دوالر امريكي

٢٩,145

اناث

١٣،٥٠٠

.الجئ فلسطيني في مناطق يصعب الوصول إل إليها

% ٨٩

الجئ فلسطيني من سوريا في سنة 2018

% ٤٩

% 95

من الالجئني في حاجة إلى مساعدات إنسانية مستمرة

التمويل المطلوب

% 52

% 31

% ٦٠

من الالجئني تعرضوا للتهجير مرة واحدة على األقل

 220.8مليون
دوالر امريكي

43.800

الجئ فلسطيني ظلوا في البالد

50,000

الجئ فلسطيني من سوريا نزحوا إلى أماكن خارج املنطقة

مجموع متطلبات التمويل ٢٧٦,902,971:دوالرًا امريكيًا
متطلبات البرنامج

سوريا

لبنان

االردن

المنطقة

المجموع الفرعي

األولوية االستراتيجية األولى
المساعدات النقدية لتلبية االحتياجات
األساسية

١٠٦,٦٠٩,١٥٦

٢٧,٣٦٦,٦٤٢

٦,٨٣٥,٣٨٠

-

المواد غير الغذائية

٦,٤٥٩,٢٣٨

-

-

-

١٠,٠٤٩,٠٠٤

-

-

-

المساعدات الغذائية

١٥٧,٣١٩,٤٢٠

( ) % ٥٧

األولوية االستراتيجية الثانية
١٦,١٣٢,٦٠٣

٧,٣٥٩,٦١٩

٥٤٤,٣٤٤

-

م ف أوضاع الطوارئ
التعل ٌ

٢٢,٣٦٦,١٩٧

٦,٢٢٧,٧٨١

١,٤٧٧,٠٧٧

-

الصحة الطارئة
سبل كسب العيش

٢٠,٣٥٤,٢٨١

٢٤٩,٧٥٠

-

-

٢,٣٣١,٠٠٠

١,٧٧٩,٩٥٢

٢٣٩,٧٦٠

-

١,٦٥٩,٤٥٠

٢,٢٤١,٩٦٢

٣٦٤,٥٢٤

-

الحماية
الصحة البيئية

٨٣,٣٢٨,٣٠٠

( ) % ٣٠
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أطفال يلعبون في باحة مدرسة اليرموك في
قبر الست 2018 © .األونروا

ملخص تنفيذي

ال يزال املدنيون في سوريا ،بعد ثماني سنوات من النزاع ،يواجهون الشرق األدنى (األونروا) في تأمني احتياجاتهم األساسية.
احتياجات شديدة للمعونات اإلنسانية واحلماية .وفي غياب تسوية ستواصل األونروا ،في ظل بيئة العمل املعقدة والصعبة هذه ،تكييف
سياسية دائمة ،تستمر أعمال القتال والعنف الشديدة التي جتلب تدخالتها لكي تفي باالحتياجات األساسية لالجئني الفلسطينيني
الوفيات واإلصابات والتهجير الداخلي وفقدان سبل كسب العيش املتضررين من األزمة املمتدة .وستبني الوكالة على ما لديها من
واالنخفاض في تقدمي اخلدمات العامة واألضرار الواسعة النطاق للبنية أطر وسالسل توريد وقدرات قائمة لضمان استجابة فعالة ومرنة
التحتية املدنية ،مؤدية إلى إعاقة سير حياة املدنيني وتقويض آليات
لالحتياجات املستمرة واملتطورة .وفيما أن مناطق جديدة داخل سوريا
التدبر والتكيف بشدة .من بني قرابة  438,000الجئ فلسطيني يقدر قد تصبح ميسرة الوصول خالل السنة ،فيتوقع أن تزداد حاالت العودة
أنهم ال يزالون داخل سوريا ،يوجد أكثر من  %95منهم ( )418,000في التلقائية لالجئني الفلسطينيني ،مثلما يالحظ في مخيمي سبينة
حاجة حرجة للمساعدات اإلنسانية الثابتة .وتعرّض حوالي 254,000
وخان الشيح خالل فترة  12شهرا ً املاضية .وستبذل األونروا ،في سنة
الجئ فلسطيني للتهجير مرة واحدة على األقل منذ بدء النزاع ،فيما  ،2019جهودا ً إضافية الستئناف تقدمي خدماتها االعتيادية في املناطق
يقدر أن  13,500شخص عالقون في مواقع يصعب أو يستحيل الوصول
التي تصبح ميسرة الوصول مجدداً ،شريطة أن يتاح لها الوصول اآلمن
مخيمات
إليها .وقد أدت أعمال القتال إلى تدمير واسع النطاق في
وتسمح الظروف بذلك.
عني التل ودرعا واليرموك الرسمية وغير الرسمية ،والتي كانت سابقا ً
تستضيف أكثر من  %30من مجموع الالجئني الفلسطينيني في سوريا .في سنة  ،2018كان يلزم  409مليون دوالر أمريكي لتغطية تكلفة
التدخالت الطارئة ،وحسب  31تشرين األول/أكتوبر  ،2018مت التعهد
نزح أكثر من  120,000الجئ فلسطيني من سوريا عن البالد ،ويوجد من
مببلغ  121.6مليون دوالر فقط ،أي ما يعادل  %30من إجمالي احتياجات
بينهم أكثر من  29,000حاليا ً في لبنان و 17,710في األردن .والعديدون
التمويل .وقد أثر النقص الشديد في التمويل الذي واجهته األونروا
من الالجئني الفلسطينيني من سوريا يعيشون في لبنان واألردن حياة في سنة  2018على عملياتها الطارئة في سوريا ولبنان واألردن .ففي
محفوفة باخلطر ومهمشة بسبب عدم وضوح مكانتهم القانونية سنة  ،2018وبسبب نقص التمويل ،كانت األونروا مجبرة على تخفيض
ومحدودية آليات احلماية االجتماعية ،مما يجعلهم معتمدين بشدة عدد جوالت املساعدات النقدية داخل سوريا (ثالث جوالت من أصل
على وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في
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ست جوالت مخطط لها) ومقدار املساعدات النقدية املوزعة للفرد
الواحد .وفي األردن ،بسبب محدودية املوارد ،لم يحصل إال الالجئون
الفلسطينيون من سوريا املصنفون على أنهم ضعفاء للغاية – حوالي
ثلث احلاالت – على املبالغ اخملطط لها بقيمة  40دوالرا ً أمريكيا ً للفرد
في الشهر ،فيما حصلت بقية احلاالت على حتويالت نقدية مخفضة
مقدارها  9.58دوالر في الشهر.
سعيا ً لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من املوارد الشحيحة ،ستواصل
األونروا في سنة  2019إعطاء األولوية لتقدمي اخلدمات األساسية
واملساعدات اإلنسانية ،مع التركيز على تلبية احتياجات الالجئني
الفلسطينيني األشد ضعفاً .ستظل املساعدات النقدية حتظى
باألولوية في سوريا ،وسيتم اعتماد نهج موجه في األردن ،بحيث ستقدم
تقيم
حتويالت اجتماعية أعلى إلى أسر الالجئني الفلسطينيني التي ّ
على أنها ضعيفة للغابة ،فيما سيحصل الباقون على مبلغ مخفض
من املساعدات .وسيتم في سوريا أيضا ً حصر املساعدات الغذائية
في الالجئني الفلسطينيني األشد ضعفاً .وفي لبنان ،ستستمر
املساعدات النقدية من خالل نهج شامل للجميع بالنظر إلى ارتفاع
مستويات الضعف واالعتمادية ضمن مجتمع الالجئني الفلسطينيني
من سوريا .يشار إلى أن األونروا ،من خالل عملية للتحقق أجريت في
متوز/يوليو وآب/أغسطس  ،2018سجلت حدوث انخفاض في أعداد
الالجئني الفلسطينيني اآلتني من سوريا في لبنان ،حيث يقدر عددهم
بأنه سيصل إلى  28,800مع نهاية سنة  .2019ستواصل األونروا رصد
مستويات وجود الالجئني الفلسطينيني من سوريا في البالد وستواصل
تعديل عملياتها حسب االنخفاض في عدد احلاالت ما بقي هذا االجتاه
مستمراً.
ستواصل األونروا ،ضمن هذا النداء الطارئ ،التماس التمويل لضمان
تقدمي اخلدمات األساسية مثل خدمات التعليم والصحة واملياه والصرف

الصحي في اخمليمات .كما سيتم تقدمي اخلدمات املهمة في مجال
احلماية لالجئني الفلسطينيني في سوريا والالجئني الفلسطينيني
من سوريا في لبنان واألردن .كما ستقدم فرص كسب سبل العيش
والتدريب املهني في سوريا ولبنان ،اعتمادا ً على مدى توافر التمويل ،مع
التركيز على الالجئني الفلسطينيني الشباب.
في سنة  ،2019ستحتاج األونروا إلى  277مليون دوالر أمريكي من أجل
تنفيذ استجابتها اإلنسانية ألزمة سوريا .وستسترشد االستجابة
باألولويات االستراتيجية الثالث اآلتية:
األولوية االستراتيجية األولى :احلفاظ على قدرات الصمود والتحمل
من خالل تقدمي املساعدات اإلنسانية للتأكد من أن يتمكن الالجئون
الفلسطينيون األشد ضعفا ً من تلبية احتياجاتهم األساسية.
األولوية االستراتيجية الثانية :املساهمة في توفير بيئة حامية
لالجئني الفلسطينيني عن طريق احلفاظ على قدرتهم على الوصول
إلى اخلدمات األساسية ،ومنها التعليم ،والصحة ،واملياه والصرف
الصحي والنظافة ،وسبل كسب العيش ،واحلماية.
األولوية االستراتيجية الثالثة :حتسني الفعالية والكفاءة في تنفيذ
برامج الطوارئ من خالل تعزيز قدرات العمل اإلنساني وتنسيقه وإدارته.
إن األنشطة التي يصفها هذا النداء متوافقة مع أولويات وتدخالت
الفريق القطري للعمل اإلنساني في سوريا 2،وخطة لبنان لالستجابة
لألزمة ،واخلطة اإلقليمية لقدرات الصمود والالجئني للفترة -2019
 .2020وسيتم تعزيزها بواسطة العمليات اجلارية التي تدعمها ميزانية
البرامج لدى الوكالة ،وال سيما في مجاالت التعليم والصحة.
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متطلبات تمويل االستجابة اإلقليمية ألزمة سوريا لسنة 2019
سوريا

لبنان

االردن

المنطقه

المجموع

التدخالت البرامجية

املساعدات النقدية لتلبية االحتياجات
األساسية ،مبا فيها الغذاء واملأوى واملواد
غير الغذائية

106,609,156

27,366,642

6,835,380

-

140,811,178

املواد غير الغذائية

6,459,238

-

-

-

6,459,238

10,049,004

-

-

-

10,049,004

16,132,603

7,359,619

544,344

-

24,036,566

الصحة الطارئة

22,366,197

6,227,781

1,477,077

-

30,071,055

التعليم في أوضاع الطوارئ

20,354,281

249,750

-

-

20,604,031

2,331,000

1,779,952

239,760

-

4,350,712

احلماية

1,659,450

2,241,962

364,524

-

4,265,936

السالمة واألمن

1,773,780

189,810

-

-

1,963,590

9,602,701

547,895

209,568

216,969

10,577,133

23,459,228

255,300

-

-

23,714,528

220,976,638

46,218,711

9,670,653

216,969

276,902,971

املساعدات الغذائية
سبل كسب العيش (التمويل الصغير،
التدريب املهني ،إدرار الدخل ،التماسك
االجتماعي بالنسبة للبنان)

املأوى

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
اإلصالحات الطارئة والصيانة ملنشآت
األونروا
المجموع (دوالر أمريكي)
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سوريا :السياق وتحليل االحتياجات
ثماني سنوات من النزاع في سوريا تواصل التسبب بعواقب خطيرة على
سكان البالد ،مبن فيهم الالجئني الفلسطينيني .فالعنف ،واالضطراب
االقتصادي ،وتقلص سوق العمل ،إلى جانب االنخفاض في تقدمي اخلدمات
العامة وبرامج األمان االجتماعي ،كل ذلك أنشأ حالة من الضعف
وفاقم مستويات الضعف بني السكان .وفي ظل غياب تسوية سياسية
دائمة ،أدت أعمال القتال الشديدة والواسعة االنتشار إلى وقوع الوفيات
واإلصابات ،واستمرار التهجير الداخلي ،والهجرة على نطاق واسع إلى
بلدان أخرى ،وفقدان سبل كسب العيش ،وتضاعف االحتياجات اإلنسانية،
واشتداد القيود التي تعيق االستجابة اإلنسانية ،مبا في ذلك في مناطق
عمل األونروا.

بذويهم (األيتام) ،على حتويالت اجتماعية بقيمة أعلى ،فيما ستقدم
مستويات أدنى نسبيا ً من املساعدات الطارئة جلميع األسر الالجئة
األخرى .كما ستقتصر املساعدات الغذائية على الالجئني الفلسطينيني
األشد ضعفاً .ولن يتم توزيع طرود األغذية اجلاهزة لالستهالك واملواد غير
الغذائية إال بنا ًء على احلاجة املاسة ،أو في حالة حدوث طوارئ إنسانية أو
حاالت تهجير جديدة أو عودة تلقائية.

فيما تتعمق مستويات الفقر وتزداد مجاالت الضعف ،سيظل االحتفاظ
كاف من اخلدمات األساسية يشكل أولوية بالنسبة للوكالة
مبستوى ٍ
في سوريا .سيتواصل تقدمي الرعاية الصحية األولية جلميع الالجئني
الفلسطينيني من خالل  24مرفقا ً طبيا ً ونقطة صحية متنقلة ،وتقدمي
تقدر األونروا أن  438,000الجئ ال يزالون في البالد في سنة  2018من أصل الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية من خالل دعم اإلحاالت إلى
 560,000فرد مسجلني لدى األونروا في سوريا 3،وقد ساهم التهجير املستشفيات املتعاقدة .وستواصل األونروا توفير التعليم النوعي ألكثر
وفقدان األصول وارتفاع مستويات التضخم في زيادة درجة ضعف املدنيني ،من  50,000طالب وطالبة ينتظمون في  103مدارس تديرها األونروا عبر
مبن فيهم الالجئني الفلسطينيني .وفقدت أسر عديدة معيلها الرئيسي ،البالد ،إلى جانب الدعم النفسي-االجتماعي .وسيستمر التركيز على
إما عن طريق الوفاة أو العجز أو االحتجاز أو املغادرة إلى بلد آخر التماسا ً سبل كسب العيش ،مبا يشمل دعم التعليم والتدريب التقني واملهني
للحماية واللجوء 4.وقد تعرض  %60تقريبا ً من الالجئني الفلسطينيني والتمويل الصغير ،وسيجري تعزيز هذه األنشطة رهنا ً بتوافر التمويل.
للتهجير مرة واحدة على األقل منذ بدء النزاع ،وتقدر األونروا أن أكثر من كما ستواصل الوكالة متتني خدمات املياه والصرف الصحي ،مع التركيز
 180,000قد نزحوا عن مساكنهم التي طالها الدمار أو تعرضت ألضرار بوجه خاص على اخمليمات التي يصبح الوصول إليها ميسراً .إن العديد
شديدة بسبب أعمال القتال .وقد تعرضت لتدمير شبه كامل مخيمات من مباني الوكالة ،مبا فيها  %40من املدارس و %25من العيادات ،هي حاليا ً
اليرموك ودرعا وعني التل (حلب) التي كانت سابقا ً تستضيف أكثر من غير صاحلة لالستعمال بسبب النزاع .وتخطط الوكالة إلجراء اإلصالحات
 %30من مجموع الالجئني الفلسطينيني في سوريا .تشير تقديرات الطارئة احليوية على منشآتها في املناطق التي ميكن الوصول إليها من
تقييم للضعف أجرته األونروا في كانون األول/ديسمبر  5 2017إلى أن أجل ضمان الثبات في تقدمي اخلدمات ،مبا في ذلك للعائدين.
 %90من أسر الالجئني الفلسطينيني في سوريا تعيش في فقر مطلق
اعترضت األونروا في سنة  2018أزمة مالية غير مسبوقة وواجهتها
(أقل من دوالرين للفرد في اليوم) قبل احلصول على املساعدات النقدية
حتديات كبيرة في تأمني املوارد الالزمة لتقدمي املساعدات اإلنسانية لالجئني
الالجئني
من األونروا .نتيجة لذلك ،يتوقع أن تظل الغالبية العظمى من
الفلسطينيني في سوريا .وحسب تشرين األول/أكتوبر  ،2018استلمت
الفلسطينيني معتمدين على املساعدات اإلنسانية من األونروا للوفاء
األونروا  %19فقط من مجموع متطلباتها املالية الواردة في اجلزء اخلاص
باحتياجاتهم األساسية في السنوات املقبلة.
بسوريا من النداء الطارئ .ونتيجة لنقص التمويل ،لم تتمكن الوكالة
ستظل املساعدات النقدية حتظى باألولوية لألونروا في سوريا في سنة في سنة  2018من تقدمي املساعدات النقدية سوى لفترة ستة أشهر من
 .2019ومع أن مستويات الضعف املرتفعة تشمل مجتمع الالجئني األشهر االثني عشر ،ومبعدل منخفض .وتتوقع األونروا أن تتواصل صعوبات
الفلسطينيني بأكمله ،إال أن صعوبات التمويل حتد من قدرة الوكالة على التمويل في سنة  ،2019وأن تؤثر على قدرة الوكالة على تقدمي اخلدمات
احلفاظ على مستويات املساعدات التي قدمتها في السنوات السابقة .الطارئة واألساسية في سوريا .إن دعم املانحني للنداء الطارئ بشأن أزمة
ومن أجل التأكد من أن يستمر الالجئون الفلسطينيون األشد ضعفا ً في سوريا اإلقليمية في هذه األوقات احلاسمة يكتسب أهمية حرجة أكثر
تلبية احتياجاتهم األساسية وضمان استخدام املوارد الشحيحة بكفاءة ،من أي وقت مضى من أجل ضمان أن يستمر الالجئون الفلسطينيون
سيتم اعتماد نهج موجه في سنة  ،2019إذ ستحصل الفئات التي األشد ضعفا ً في تلقي املساعدات اإلنسانية احليوية ،مبا في ذلك من خالل
توصف بأنها األشد ضعفاًـ ،مثل األسر التي تعيلها نساء واألشخاص ذوي التدخالت املنقذة للحياة.
اإلعاقات واألسر التي يعليها أشخاص مسنون والقاصرين غير املصحوبني
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مدرسة سيرين/اجلليل في مخيم اليرموك .جميع مقرات األونروا في اخمليم
مبنى بحاجة إلى إصالحات رئيسية 2018 © .األونروا
البالغ عددها 32
ً
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سوريا :افتراضات التخطيط
تتوقع األونروا في سنة  2019أن تستمر أعمال القتال املوضعية في سيبقى أغلب الالجئني الفلسطينيني في سوريا مهجرين:

إحداث جيوب من العنف والتدمير في مناطق معينة من البالد .وفي
الوقت نفسه ،يتوقع حدوث زيادة في العودة التلقائية إلى املناطق
التي يصبح من املمكن الوصول إليها مجددا ً فيما يتواصل التغير في
ديناميكيات القوى عبر البالد .إن استجابة الوكالة الطارئة في سنة
 2019تستند إلى افتراضات التخطيط التالية:
مزيج من التدخالت اإلنسانية وتدخالت ما بعد النزاع :جرت على
مدار سنة  2019أعمال قتال كثيفة في أجزاء مختلفة من البالد ،فيما
استعادت احلكومة السيطرة على مناطق عديدة ،من بينها مواقع تعمل
فيها األونروا في دمشق وريف دمشق وفي جنوب البالد .في سنة ،2019
تتوقع األونروا أنه سيكون من الضروري اعتماد مزيج من نهج العمل
اإلنساني والنهج التنموي الداعم ألعمال التأهيل ما بعد النزاع ،وذلك
لالستجابة إلى االحتياجات اخملتلفة لالجئني الفلسطينيني في مختلف
أجزاء سوريا.

حتسن إمكانيات الوصول مع وجود صراع موضعي في بعض
أجزاء البالد :باإلجمال ،يتوقع أن تتحسن إمكانية الوصول اإلنساني

مع وجود عدد أقل من الالجئني الفلسطينيني في املناطق التي يصعب
الوصول إليها 13,500( 6حسب تشرين األول/أكتوبر  7.)2018في الوقت
ذاته ،ميكن أن تتواصل أعمال القتال في مناطق معينة من البالد ،ومن
أجل االستجابة لألوضاع الطارئة ،ستحتفظ األونروا مبخزون احتياطي
ملعاجلة االحتياجات املفاجئة .وما أن يستأنف الوصول اآلمن للمدنيني
في مناطق مثل مخيمي اليرموك ودرعا ،ستركز الوكالة على استئناف
خدماتها األساسية (الصحة والتعليم واملياه والصرف الصحي) في تلك
املناطق.

ارتفاع مستوى االحتياجات اإلنسانية وال سيما في أوساط

فئات الالجئني الفلسطينيني األشد ضعفاً :مبا أن  %90من
الالجئني الفلسطينيني يعيشون في فقر مطلق 8،فمن املتوقع أن يظل
مستوى االحتياجات اإلنسانية ومجاالت الضعف مرتفعا ً للغاية ،مؤديا ً
عال على الدعم املقدم من
إلى اعتماد الالجئني الفلسطينيني بقدر ٍ
الوكالة .وتعد فئات محددة ،منها األسر التي تعيلها نساء ،واألشخاص
املسنون ،واألشخاص ذوو اإلعاقات ،والقاصرون غير املصحوبني بذويهم
 /األيتام ،عرضة للخطر بشكل خاص ،وهم يشكلون حوالي  %25من
مجموع السكان .تعرض حوالي  %60من الالجئني الفلسطينيني
املقيمني في سوريا للتهجير عن مساكنهم مرة واحدة على األقل،
وتعاني الغالبية العظمى من تهجير طويل األجل ومتعدد ،مما يزيد في
تفاقم ضعفهم .ومن املرجح أيضا ً أن تستمر االحتياجات اإلنسانية
لدى الالجئني الفلسطينيني املهجرين داخلياً ،مبن فيهم أولئك الذين
يكون باستطاعتهم العودة إلى املناطق التي يصبح من املمكن الوصول
إليها مجدداً ،حيث تعرضت املساكن ألضرار شديدة أو عانت من التدمير،
وتعرضت املمتلكات في الغالب للسلب أو التدمير.

من بني  438,000الجئ فلسطيني يقدر أنهم ال يزالون موجودين حاليا ً
في سوريا ،تعرض  254,000للتهجير مرة واحدة على األقل منذ بدء
النزاع .ويتوقع أن مستويات التهجير ستظل مرتفعة بني الالجئني
الفلسطينيني ،إذ أن جل املساكن في مخيم اليرموك غير الرسمي قد
تعرضت لتدمير شديد أثناء النزاع ،ومؤخرا ً في أيار/مايو  .2018لذا من
املتوقع أن يظل أغلب سكان اليرموك السابقني الذين كان عددهم يبلغ
 160,000نسمة مهجرين ،حيث يضطرون في كثير من األحيان لدفع
إيجارات مرتفعة ،مما يزيد من ضعفهم .ويتوقع أن يستمر مثل هذا
الوضع في التأثير في املهجرين من مخيمي درعا وعني التل أيضاً ،واللذين
تعرضا لتدمير كبير .هذه اخمليمات الثالثة كانت تستضيف سابقا ً أكثر
من  %30من الالجئني الفلسطينيني في سوريا.

تزايد العودة التلقائية فيما يصبح املزيد من املناطق ميسرة

الوصول :فيما يصبح املزيد من املناطق ميسرة لوصول املدنيني ،على
غرار ما لوحظ في مخيمي سبینة وخان الشيح في سنة  ،2018من
املتوقع أن حتدث عودة تلقائية إضافية على نطاق ضيق ،رهنا ً بتوفر املرور
اآلمن للمدنيني واستئناف السلطات تقدمي اخلدمات العامة األساسية
(املياه والكهرباء) .لذا ستسعى األونروا إلى استئناف خدماتها األساسية
(التعليم ،والصحة ،واإلغاثة واخلدمات االجتماعية ،واملياه والصرف
الصحي) في مواقع محددة حيثما يكون ممكناً ،لضمان خدمة الالجئني
الفلسطينيني .لوحظت بعض حاالت العودة التلقائية من خارج سوريا
لعدد صغير من الالجئني الفلسطينيني من سوريا في سنة  2017و2018
(حوالي  )2,000ويتوقع أن تتواصل مثل هذه احلاالت ،إال أن أغلب حاالت
العودة يتوقع أن تكون لالجئني فلسطينيني مهجرين داخل سوريا.

سيواصل الالجئون الفلسطينيون في سوريا ومن سوريا

مواجهة حتديات جدية في مجال احلماية :من املتوقع أن تستمر
مخاطر احلماية وقد تزداد في املناطق التي يصبح من املمكن الوصول
إليها مجددا ً حيث يتوقع أن تزداد العودة التلقائية للسكان ،سواء من
داخل سوريا أو من خارجها .يشمل ذلك ،على سبيل الذكر ال احلصر،
قضايا اإلسكان واألرض واملمتلكات ،والوثائق املدنية ،وقضايا احلماية
العامة.
إن تقدير حجم التدخالت التي يتم تسليط الضوء عليها أدناه يستند
إلى تخطيط قائم على حساب وجود  445,000الجئ فلسطيني في
سوريا ،مع األخذ في االعتبار حدوث زيادة طفيفة في العدد بسبب حاالت
العودة احملتملة من خارج سوريا (من األردن ولبنان باألساس) .من بني هذا
اجملموع ،يعتبر  418,000الجئ فلسطيني ضعفاء ،وقد مت حتديد حوالي
 126,000منهم على أنهم ضعفاء للغاية ،فيما أن  13,500ال يزالون
يقيمون في مناطق يصعب الوصول إليها (حسب تشرين األول/أكتوبر
.)2018
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سوريا :التدخالت الخاصة بكل قطاع
الجئة فلسطينية تدفع مقابل مشترياتها من البقالة باستخدام املساعدات
النقدية من األونروا في حمص 2018 © .األونروا ،تصوير فرناند فان تيتس

1
ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﻮﻥ ﺍﻷﺷﺪ ﺿﻌﻔﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
NFI
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻏﻴﺮ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ

ﻟﺼﺎﻟﺢ

ﻟﺼﺎﻟﺢ

١٢٦,000

418,000

٣٠ ,000

ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ
ﺍﻷﺷﺪ ﺿﻌﻔﺎ ﹰ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻷﺷﺪ ﺿﻌﻔﺎ ﹰ

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﳊﺎﺩﺓ
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المساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية ،بما في ذلك الغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية
النتاج/المخرج

المؤشرات

خط األساس

الغاية

النتاج

الالجئون الفلسطينيون قادرون على تلبية
احتياجاتهم األساسية للحفاظ على
حياتهم والتدبر مع األزمات املفاجئة.

نسبة األسر التي تفيد بتحسن في مقياس استهالك
الغذاء9.

%٦٠

%90

المخرجات

عدد األفراد الذين يتلقون مساعدات نقدية خالل آخر
جولة توزيع منجزة (مصنفا ً حسب اجلنس).
عدد الالجئني الفلسطينيني األشد ضعفا ً الذين مت
تزويدهم مبساعدات نقدية خالل آخر جولة توزيع
الالجئون الفلسطينيون في سوريا يحصلون
منجزة (مصنفا ً حسب اجلنس).
على مساعدات إغاثية.
عدد الالجئني الفلسطينيني األشد ضعفا ً الذين مت
تزويدهم مبساعدات غذائية خالل آخر جولة توزيع
منجزة (مصنفا ً حسب اجلنس).
عدد الالجئني الفلسطينيني الذين يتلقون مواد غير
غذائية بنا ًء على االحتياج.

405,193
(إناث (212,118
ذكور )193,075

418,000

مؤشر جديد

126,000

مؤشر جديد

126,000

٢٤,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

بعد مرور ثماني سنوات على النزاع ،ال يزال الالجئون الفلسطينيون سنة  .2019يهدف النهج اجلديد إلى التخفيف من آثار الفقر وانعدام
في سوريا يعانون من الفقر وانعدام األمن الغذائي .في سنة  ،2019األمن الغذائي بني الفئات األشد ضعفاً ،فيما يسهم في الوقت نفسه
ستواصل األونروا تقدمي املساعدات النقدية لالستجابة لالحتياجات في استخدام املوارد املتاحة بأفضل شكل.
األساسية لالجئني الفلسطينيني ،مبا في ذلك الغذاء واملواد غير الغذائية وأخيراً ،ستسعى األونروا إلى توفير سالل غذائية جاهزة لالستهالك
واملأوى .ولضمان استخدام املوارد الشحيحة بكفاءة أعلى ،ستعتمد ومواد غير غذائية (مبا في ذلك احلصر واملرتبات والبطانيات) لالجئني
ً
ً
الوكالة نهجا موجها في تقدمي املساعدات النقدية ،يركز على الالجئني الفلسطينيني الذين يواجهون حاالت طوارئ حادة فقط ،مبا يشمل
الفلسطينيني األشد ضعفا ً
األونروا
أجرته
الضعف
جملاالت
تقييم
أظهر
.
النازحني اجلدد والذين يتأثرون مباشرة بأعمال قتال جديدة أو متزايدة .كما
في كانون األول/ديسمبر  2017أن األسر التي تعيلها نساء ،واألسر التي أن األسر واألفراد الذين يعودون بشكل تلقائي إلى املناطق التي أصبح من
يعيلها أشخاص ذوو إعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة ،واألسر
التي يعيلها املمكن الوصول إليها مجددا ً والتي تضررت بشدة من النزاع و/أو تفتقر إلى
10
أشخاص مسنون ،والقاصرين غير املصحوبني بذويهم (األيتام)
لديهم اخلدمات األساسية سيكونون مؤهلني للحصول على دعم عيني على
احتمال أعلى بأن يكونوا ضعفاء .وللتأكد من أن الالجئني الفلسطينيني
أساس احلاجة.
األشد ضعفا ً قادرون على الوفاء باحتياجاتهم األساسية ،ستقدم األونروا
في إطار النداء الطارئ لسنة  2019مبلغ  28دوالرا ً أمريكيا ً للفرد شهريا ً في حال توفر التمويل ،ستستكشف األونروا إمكانية تقدمي الدعم لالجئني
إلى  126,000الجئ فلسطيني يندرجون ضمن واحدة من فئات الضعف األشد ضعفا ً الذين تضررت مساكنهم نتيجة النزاع .سيساهم دعم
املذكورة أعاله .وستظل احلاالت املتبقية من الالجئني الفلسطينيني إعادة تأهيل هذه املساكن الفردية احملددة في حماية الفئات األشد ضعفاً،
تتلقى املساعدات الطارئة األساسية على شكل  14دوالرا ً أمريكيا ً للفرد مع احلفاظ على قدرتهم على الصمود والتحمل واحلد من اعتمادهم على
في الشهر ،لدعم صمود األسر الضعيفة ومنعها من االنزالق إلى مزيد املعونات .سيجري استكشاف طرائق تنفيذ مختلفة ،مبا في ذلك نهج
من الفقر أو من اللجوء إلى آليات تدبر سلبية11.
املساعدة الذاتية املستخدم في أقاليم عمليات األونروا األخرى ،حيث يتم
إشراك األسر بشكل مباشر في إعادة تأهيل مساكنها ،مما يكفل احترام
ستتبنى الوكالة نهجا ً موجها ً بقدر أكبر في املساعدات الغذائية
كرامتهم وتوفير فرص عمل داخل االقتصاد احمللي ،فيما جتري أعمال إعادة
أيضاً ،حيث لن تقدم الطرود الغذائية إال للحاالت التي حتدد على أتها ضمن
التأهيل بجدوى اقتصادية عالية.
األسر األشد ضعفاً .سيستفيد ما مجموعه  126,000الجئ فلسطيني
ينتمون إلى الفئات املذكورة أعاله من ثالث جوالت من توزيع األغذية خالل
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تقدم األونروا التعليم ألكثر من  50,000طفل في سوريا.
©  2018األونروا ،تصوير تغريد محمد

2
ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

٥١ ,000

٤٤٥,000

11,٥٠٠

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳊﺮﺟﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺻﺮﺓ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ

%100

ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
ﺍﳌﻴﺴﺮﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ.
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امرأة تزور طبيبتها في حمص .تقدم األونروا أكثر من  800,000استشارة
صحية في السنة في سوريا 2018 © .األونروا ،تصوير رامز الصاج

الصحة الطارئة
النتاج/المخرج

المؤشرات

خط األساس

الغاية

النتاج

يتخفف أثر األزمة على اخلدمات الصحية
لالجئني.

عدد الزيارات و/أو االستشارات التي تدعمها األونروا
(الرعاية الصحية األولية والثانوية والتخصصية).

٨٣٨,٥٤٧

٩٠٠,000

المخرجات

عدد زيارات الالجئني الفلسطينيني إلى مرافق األونروا
الصحية (مصنفا ً حسب اجلنس).
عدد مراكز األونروا ونقاطها الصحية وعياداتها
الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى
املتنقلة العاملة.
خدمات الرعاية الصحية األولية.
عدد حاالت االستشفاء التي يحصل عليها املرضى
الالجئون الفلسطينيون.
نسبة املراكز الصحية التي ال يوجد فيها انقطاع في
مخزون  12مادة خاضعة للتتبع.

٨١٥,٠٥٨
(إناث (٤٤٢,١٧٠
ذكور )٣٧٢,٨٨٨

٩٠٠,000

27

12 ٢٤

٢٣,٤٨٩

٢٤,000

%76

%100
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يتواصل األثر املدمر للنزاع في سوريا على القطاع الصحي مع
تكرار العنف املمارس ضد خدمات الرعاية الصحية وكوادرها.
وفي حني أن تكاليف املعيشة العامة ،مبا في ذلك اخلدمات
الصحية ،قد ازدادت بشكل كبير منذ سنة  ،2011فقد انخفضت
قدرة املستشفيات والعيادات العامة واخلاصة على االستجابة
الحتياجات السكان .نتيجة لذلك ،أصبحت الغالبية العظمى
من الالجئني الفلسطينيني تعتمد بشكل متزايد على األونروا
في احلصول على خدمات الرعاية الصحية.

في سنة  ،2019ستواصل األونروا احلفاظ على تقدمي خدمات
الصحة األولية ذات اجلودة من خالل  17مركز ا ً صحيا ً تقدم

النطاق الكامل خلدمات الوكالة ،وخمس نقاط صحية تعمل
في مناطق نزوح الالجئني الفلسطينيني ،وعيادتني صحيتني
متنقلتني قادرتني على االنتشار وفقا ً لالحتياجات .توفر املرافق
الصحية لألونروا مجموعة من اخلدمات الطبية األولية ،مبا في
ذلك استشارات العيادات اخلارجية ،واللقاحات ،ومراقبة النمو،
وتوفير األدوية ،واستشارات أمراض النساء ،واخلدمات اخملبرية،
ورعاية األمراض غير السارية ،والرعاية الصحية لألم والطفل،

وخدمات طب األسنان .عالوة على ذلك ،تقدم الوكالة الدعم

لالجئني الفلسطينيني الذين يلتمسون الرعاية الصحية
الثانوية والتخصصية من خالل نظام إحالة إلى املستشفيات

العامة .تدعم األونروا تكاليف عالج املرضى احملالني بنسبة -75
 ،%95اعتماد ا ً على احلالة االجتماعية-االقتصادية للمريض.
وستواصل األونروا ضمان أن يتمكن املرضى من الوصول
إلى اللوازم الطبية واألدوية األساسية بالقدر الكافي.
وستسعى الوكالة أيضا ً إلى االحتفاظ مبخزونات احتياطية من
اللوازم الطبية واألدوية للتعامل مع أية حالة ناشئة.

أخير ا ً ،ستركز األونروا جهودها على استئناف خدمات الرعاية
الصحية في املناطق التي يصبح الوصول إليها ممكنا ً وإعادة

تأهيل وصيانة املرافق املتضررة .وستعطى األولوية أيضا ً إلعادة
تأسيس الكوادر الصحية للوكالة في مناطق العودة التلقائية.
ستشمل هذه املناطق اجلنوب (مخيم درعا واملزيريب وجيلني)
ومنطقة جنوب دمشق حيثما يكون الوصول ميسر ا ً (اليرموك/
يلدا) ،باإلضافة إلى التجمعات الرئيسية ،رهنا ً بإمكانية الوصول
وبنا ًء على االحتياجات.

التعليم في أوضاع الطوارئ
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية

النتاج

يواصل الالجئون الفلسطينيون في سوريا
الوصول إلى التعليم النوعي واجلامع
واملنصف على الرغم من النزاع والتهجير.

عدد الطلبة الذين يتخرجون من التعليم األساسي
(الصف السابع).

٣,٢١٣
(إناث (١,٧٢٢
ذكور )١,٤٩١

3,٥٠٠

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني الذين يكملون
امتحانات نهاية العام (الصفوف .)8-1

٤٠,٩٥٤
(إناث (٢٠,٣٦٣
ذكور )٢٠,٥٩١

٤١,٠٠٠

المخرجات

الطلبة الالجئون الفلسطينيون ميلكون
القدرة على الوصول إلى التعليم من خالل
الصفوف االعتيادية والتعويضية.

عدد األطفال في سن املدرسة امللتحقني بالصفوف
االعتيادية في مدارس األونروا.

٥٠,٥٤٨

٥١,٠٠٠

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون
على الدعم النفسي-االجتماعي.

عدد األطفال في سن املدرسة احلاصلني على الدعم
النفسي-االجتماعي.

٣٠,٠٠٠

٤٠,000

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون
على مواد وأنشطة تعليمية وترفيهية.

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني الذين يحصلون
على مواد تعليمية وترفيهية (مواد التعلم الذاتي،
أدوات العودة إلى املدرسة ،أدوات الدعم النفسي-
االجتماعي/الترفيه ،القرطاسية)

٥٠,٥٤٨

أدت ثماني سنوات من النزاع إلى عواقب وخيمة على اخلدمات
التعليمية في سوريا ،حيث طال الدمار العديد من املرافق
املدرسية وعانى األطفال من التهجير وتسربوا من النظام
التعليمي .منذ بداية النزاع ،انخفض عدد املدارس التي تديرها
األونروا من  118إلى  103في العام الدراسي  2019/2018بسبب
القيود املفروضة على الوصول والتعرض ألضرار أو التدمير.

في سنة  ،2019ستواصل األونروا تقدمي خدمات التعليم
النظامي وغير النظامي ملا يصل إلى  51,000طفل الجئ

فلسطيني (زيادة عن العدد  48,100طالب وطالبة في سنة

٥١,٠٠٠

 )2018في  103مدارس تقع في دمشق وريف دمشق وحلب وحماة
وحمص والالذقية ودرعا .وال يزال هناك عدد من املدارس التي
تعمل بنظام الفترتني في اليوم .ستوظف األونروا حوالي 1,700
معلم ،مبا يشمل املعلمني الذين يعملون باملياومة لتغطية
الفجوات احملتملة الناجمة عن النزاع .وستستثمر الوكالة في
تطوير قدرات هؤالء املعلمني من خالل برنامج التطوير املهني
للمعلمني املعينني حديثا ً الذي أطلقته األونروا مؤخر ا ً .كما
ستواصل الوكالة تدخالتها في مجال التعليم في حاالت
الطوارئ ،مبا في ذلك صيانة املساحات الترفيهية وتشغيلها،
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وتنفيذ األنشطة الترفيهية ،وتقدمي أنشطة التعلم الصيفي،
وإشراك األهالي من خالل جلسات التوعية حول العنف /
العنف القائم على النوع االجتماعي ومخلفات احلرب املتفجرة
والتوجيه املهني ألطفالهم ،وتقوية التعرف على حاالت الدعم
النفسي-االجتماعي في املدارس وإدارتها ،واستمرار بناء القدرات
ملوظفي التعليم .وسيستفيد الطلبة في جميع مدارس األونروا
من جلسات اإلرشاد والدعم النفسي-االجتماعي اجلمعي
والفردي التي يقودها مرشدون مهنيون على مدار العام
الدراسي ،والتي ستزود الطلبة باملهارات الالزمة للتعامل مع
القلق والتوتر الناجمني عن صدمة النزاع.
سيستمر مدراء املدارس واملعلمون في مدارس األونروا في تلقي
التدريب على مواضيع السالمة واألمن ،بغية تعزيز التأهب
واالستجابة للتهديدات األمنية في املدارس ،وال سيما تلك

الواقعة في املناطق املتضررة من النزاع .ستشمل مواضيع
التدريب إجراءات اإلخالء ،والتعامل مع مخلفات احلرب املتفجرة،
ونصائح بشأن السالمة في عمليات اإلطفاء ،باإلضافة إلى
تنفيذ متارين عملية حية .كما ستقدم حلقات تدريبية مماثلة
للطلبة لتزويدهم مبهارات البقاء األساسية ورفع وعيهم بشأن
اخملاطر األمنية.

ستركز األونروا تدخلها كذلك على استئناف اخلدمات
التعليمية في املناطق التي يصبح الوصول إليها ميسر ا ً،

مبا في ذلك يلدا/اليرموك ،ومخيم سبينة ومخيم خان الشيح
في ريف دمشق وفي اجلنوب (درعا) ،شريطة أن يتاح الوصول
اآلمن إليها .وسيتم تنفيذ أعمال التشييد والصيانة والتأهيل
الرئيسية حسب توفر التمويل لضمان أن تكون مقرات األونروا
آمنة للطلبة وتكفل سالمتهم.

سبل كسب العيش (التمويل الصغير والتدريب المهني)
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية

النتاج

حتسن وصول الالجئني الفلسطينيني إلى
فرص كسب العيش.

عدد الطلبة الذين يكملون دورات تدريب مهني طويلة األجل.
عدد الطلبة الذين يكملون دورات قصيرة األجل.

٤١٨

٤٢٠

١,٢٠٠

١٢٠٠

المخرجات

الالجئون الفلسطينيون في سوريا
والسوريون يحصلون على قروض الشركات عدد الالجئني الفلسطينيني واملواطنني السوريني الذين
الصغيرة وقروض استهالكية لدعم مصالح يحصلون على قروض التمويل الصغير.
األعمال الصغيرة واألسر املعيشية.
الالجئون الفلسطينيون الشباب في سوريا
يحصلون على التدريب املهني ويتلقون
الدعم في التنسيب للعمل.

عدد الالجئني الفلسطينيني امللتحقني بتدريب طويل األجل.

تواصل األزمة املطولة في سوريا إحداث تأثير كبير على االقتصاد
السوري .وتكتسب تدخالت سبل كسب العيش أهمية حاسمة
لزيادة قدرات الصمود والتحمل لدى الالجئني الفلسطينيني في
سوريا ،الذين ما زالوا يواجهون آثار ا ً متعددة للنزاع ،مبا في ذلك
التعرض للعنف املسلح ونقص الدخل والتهجير لفترات طويلة.
سيستمر برنامج التعليم والتدريب التقني واملهني في سنة
 2019في تقدمي دوراته الطويلة والقصيرة األجل في دمشق ودرعا
وحمص وحلب تبعا ً لتوفر التمويل .ومع منو الطلب على خدمات
التعليم والتدريب التقني واملهني ،ستواصل الوكالة جهودها
لتحسني ربط الطلبة بسوق العمل وزيادة معدالت توظيف
اخلريجني .وستظل الدورات التي تركز على إعادة اإلعمار والتأهيل،
مثل الكهرباء أو السباكة أو أعمال البناء ،ضمن مجاالت التركيز.

على الرغم من التحديات الكبيرة ،يواصل برنامج التمويل
الصغير تقدمي عدد متزايد من القروض للسوريني والالجئني

الفلسطينيني داخل سوريا .سيواصل فريق التمويل الصغير في
سنة  2019تقدمي اخلدمات املالية لالجئني الفلسطينيني واملواطنني
السوريني احملتاجني إلى رأسمال إضافي من خالل صرف القروض
مباشرة لتلبية الطلب املتزايد على املنتجات املالية .غالبية

١١,١٠٠

١,٠٧١

11,٥٠٠

1,٠٥٠

القروض املطلوبة هي قروض استهالكية تتيح لألسرة املستفيدة
أن تغطي النفقات غير املتوقعة ،مثل شراء األصول .وهناك طلب
أقل على قروض تنظيم املشاريع ،مبا يعكس استمرار القيود التي
يفرضها السياق االجتماعي-االقتصادي في سوريا.
ستهدف األونروا في سنة  2019إلى استئناف أنشطة التمويل
الصغير في مناطق العودة التلقائية مثل مخيمات سبينة وقبر
الست وخان الشيح من خالل توفير القروض االستهالكية أو
القروض التجارية أو القروض التي تركز على الشباب والنساء.
وستستمر األونروا في تطوير منتجات خاصة في مجال التمويل
الصغير تركز على أفراد اجملتمع األشد ضعفا ً مثل النساء والشباب،
وسيتم تعزيزها بقدر أكبر لكي تساهم في حتفيز أنشطة كسب
العيش في املناطق التي تتعافى من أثر النزاع.
أخير اً ،وفي مجرى االستجابة لالحتياجات املتطورة لدى الالجئني
الفلسطينيني في سوريا ،تقوم األونروا باستكشاف إمكانية
تنفيذ مبادرات املال مقابل العمل على نطاق صغير في سنة
 .2019سيكون من شأن هذه املبادرات أن توفر فرص العمل لدعم
تقدمي خدمات األونروا احلالية (الصحة والتعليم) أو لدعم استعادة
خدمات الوكالة في املناطق التي يصبح الوصول إليها ممكنا ً.

14

النداء الطارئ بشأن أزمة سوريا اإلقليمية 2019

طالبات يحضرن دورة في تكنولوجيا املالبس في مركز التدريب في حمص.
©  2018األونروا ،تصوير فرناند فان تيتس

الحماية
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية

المخرجات

عدد املسنني الذين يتلقون الدعم النفسي-االجتماعي (مصنفا ً حسب اجلنس).
حتسن استجابة الوقاية
واحلماية لصالح الالجئني
الفلسطينيني.

٢٨٢
(إناث ١٧٧
ذكور )١٠٥

٤٠٠

عدد األفراد املدربني على التوعية مبخاطر األلغام (مصنفا ً حسب األطفال/
واملوظفني ،وأفراد اجملتمع).

٤٣,٩٠٠

٥١,000

عدد أفراد الطاقم في األونروا واملتطوعني الذين مت تدريبهم على احلماية.

1,٦٣٣

1,٥٠٠

عدد الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على مساعدات وإحاالت قانونية.

1,١١٧

1,٥٠٠

ال تزال دواعي القلق املتعلقة باحلماية لالجئني الفلسطينيني
شديدة في جميع أنحاء سوريا وخطيرة في املناطق التي يصعب
الوصول إليها والتي أمكن الوصول إليها مجدد ا ً ،مبا في ذلك في
أجزاء من دمشق (يلدا وببيال وبيت سحم واليرموك) وجنوب البالد
(درعا) .من املتوقع بشكل عام أن مخاطر احلماية ومجاالت
الضعف التي مت حتديدها في سنة  2018ستتواصل على مدار
سنة  2019أيضا ً .تشمل هذه التحديات ،على سبيل الذكر
ال احلصر ،الصدمة والضائقة النفسية-االجتماعية ،وخاصة
بني األطفال والفئات الضعيفة األخرى ،وزيادة معدالت العنف
القائم على النوع االجتماعي ،واإلقصاء والتمييز ،وال سيما

فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني والنساء والفتيات.
ومن املتوقع أن تزداد اعتبارات احلماية املتعلقة بحقوق اإلسكان
واألرض واملمتلكات وإمكانية الوصول العام إلى اخلدمات في
ظل العودة التلقائية لالجئني الفلسطينيني (سوا ًء النازحني من
داخل سوريا أو الالجئني من خارج البالد) إلى املناطق التي يصبح
الوصول إليها ميسر ا ً عندما تسمح الظروف بذلك.
ستواصل األونروا في سنة  2019تقدمي مساعدات احلماية
احليوية لالجئني الفلسطينيني في سوريا .وستسعى الوكالة
إلى حتسني حماية الالجئني الفلسطينيني في سوريا من خالل

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 15
تدخالت مختلفة .سيظل دمج احلماية داخل خدمات األونروا
يحظى باألولوية .وسيستمر تقدمي التدريبات املتعلقة باحلماية،
مبا في ذلك تعميم إدماج اإلعاقة وقضايا العنف القائم على
النوع االجتماعي ،إلى طائفة واسعة من املوظفني واملتطوعني
مبا ينسجم مع االحتياجات .باإلضافة إلى ذلك ،ستواصل األونروا
بناء قدرات البرامج لتعزيز عمليات إدارة احلاالت وإحالتها
بالنسبة حلاالت احلماية ذات اخلطورة العالية  ،مبا في
ذلك أطفال الالجئني الفلسطينيني غير املصحوبني بذويهم
أو املنفصلني عنهم ،واالشخاص ذوي اإلعاقات ،وكبار السن،
واملتضررين من العنف والعنف القائم على النوع االجتماعي
واإليذاء واإلهمال .وسيتم تنفيذ استجابات برامجية مكرسة
من خالل اخلدمات االعتيادية وكمبادرات قائمة بذاتها ،لدعم
احتياجات الفئات السكانية الضعيفة ،مبا في ذلك ملعاجلة
الصدمة النفسية-االجتماعية .وسيتم إعطاء األولوية
للمناطق األكثر تضرر ا ً من العنف املتصل بالنزاع وكذلك

السكان املهجرين والعائدين .سيستمر تقدمي خدمات الدعم
القانوني للنساء الالتي يعانني من العنف القائم على النوع
االجتماعي من خالل املساعدة في احلصول على الوثائق املدنية
واإلحالة إلى الشركاء اخلارجيني .وستستمر حمالت التوعية
مبخاطر األلغام في جميع أنحاء البالد والتي تستهدف الطلبة
وأفراد اجملتمع اآلخرين ،مع التركيز بشكل خاص على مناطق
العودة التلقائية.

سيستمر إعطاء األولوية للرصد والتبليغ واملناصرة بشأن
احلماية من خالل مشاركة األونروا في آليات احلماية العاملية

واملنظومة الدولية حلقوق اإلنسان ،ومن خالل التفاعل مع
األطراف املعنية ذات الصلة ،مبا في ذلك مع قطاع احلماية
في الفريق القطري للعمل اإلنساني في سوريا .وبالتوازي مع
ذلك ،ستركز األونروا بالتحديد على مراقبة عودة الالجئني
الفلسطينيني املهجرين داخل سوريا وخارجها.

أطفال يحضرون نشاطا ً للدعم النفسي-االجتماعي في مخيم
خان دنون 2018 © .األونروا ،تصوير تغريد محمد
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الصحة البيئية
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية

النتاج

االستجابة الحتياجات الصحة العامة لدى
السكان املتضررين.

نسبة مخيمات الالجئني الفلسطينيني التي ميكن
الوصول إليها والتي تتم فيها أعمال اإلصالح والتأهيل
والتنظيف.

100

100

المخرجات

عدد الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على رزم
الالجئون الفلسطينيون احملتاجون يتم
تزويدهم برزم مبستلزمات النظافة الصحية .مبستلزمات النظافة الصحية بنا ًء على احتياجهم لها.
في سنة  ،2019ستواصل األونروا تقدمي خدمات املياه والصرف الصحي
والنظافة األساسية إلى الالجئني الفلسطينيني ،مع إيالء اهتمام خاص
للمناطق واخمليمات املتضررة من النزاع .أدت األزمة في سوريا إلى إحلاق
أضرار جسيمة بشبكات املياه والبنية التحتية للمجاري ،مما تسبب
بصعوبة الوصول إلى املياه الصاحلة للشرب وأث ّر على النظافة املنزلية
والشخصية ،والذي بدوره أدى إلى زيادة خطر تفشي األمراض.
ستواصل األونروا جهودها إلصالح نظم اإلمداد باملياه وإعادة تأهيلها
وصيانتها وضمان حصول الالجئني الفلسطينيني على مياه صاحلة
للشرب ،وال سيما في اخمليمات التي يصبح الوصول إليها ميسراً .كما
ستقوم الوكالة أيضا ً بإصالح نظم البنية التحتية وإعادة تأهيلها
وصيانتها بشكل انتقائي ،مبا في ذلك شبكات الصرف الصحي ونظم
التصريف السطحي ،باإلضافة إلى جمع النفايات الصلبة وإدارتها،

٢٤,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

والسيطرة على القوارض واحلشرات في اخمليمات التي يتيسر الوصول
إليها .عالوة على ذلك ،سيتم توزيع رزم مبستلزمات النظافة الصحية
على الالجئني الفلسطينيني املتضررين من حاالت الطوارئ ،وكذلك
الالجئني الفلسطينيني الذين يعودون من تلقاء ذاتهم إلى املناطق التي
يصبح الوصول إليها ميسرا ً وأولئك املوجودين في املناطق التي يصعب
الوصول إليها ،ملساعدتهم في احلفاظ على نظافتهم الشخصية
واملنزلية.
في مجرى سنة  ،2018متكنت األونروا من زيادة قدرتها على الوصول
إلى املناطق التي يصبح الوصول إليها ميسرا ً والتي حتتاج إلى عمل
واسع النطاق في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي .ومن املتوقع
أن يزداد هذا االجتاه في سنة  ،2019مع احتمال استئناف الوصول إلى
مناطق رئيسية مثل اليرموك واجلنوب (درعا).

عامل نظافة يقوم بتنظيف الشوارع في مخيم
حمص 2018 © .األونروا
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عادة تأهيل مركز إيواء جماعي سابق في مدرسة الرملة في مخيم جرمانة.
©  2018األونروا ،تصوير تغريد محمد
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السالمة واألمن
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية

النتاج

األونروا قادرة على تقدمي اخلدمات لالجئني
الفلسطينيني مع توفر الترتيبات األمنية
املناسبة.

نسبة تقييمات اخملاطر األمنية املنجزة للبرامج
واملشاريع على مستوى مكتب اإلقليم.

100

100

المخرجات

تعزز ظروف السالمة واألمن ملوظفي األونروا
من أجل تيسير تقدمي العون اإلنساني
لالجئني الفلسطينيني.

عدد املوظفني املدربني على السالمة واألمن (أساليب
السالمة واألمن في البيئة امليدانية).

١٠٠

300

عدد املوظفات اللواتي يتم الوصول إليهن من خالل
برنامج التدريب على التوعية األمنية للنساء.

مؤشر جديد

200

عدد البعثات الوافدة إلى مكتب إقليم سوريا التي
يدعمها الفريق األمني.

مؤشر جديد

200

بذلت األونروا استثمارات ملموسة في أمن موظفيها وأصولها ومقراتها،
وكذلك في إجراءاتها األمنية ،منذ اندالع النزاع .وحتتاج األونروا إلى
متويل من أجل احملافظة على البنية التحتية األمنية احلالية وتعزيزها.
ستركز االستثمارات الرئيسية على تكاليف توظيف موظفي األمن،
وتوريد أجهزة االتصاالت ،مثل أجهزة الالسلكي عالية التردد ،فضال ً عن
شراء معدات احلماية الشخصية والزي الرسمي ملوظفي األمن .هذه
االستثمارات متكن األونروا من تيسير وتوفير الدعم األمني ألكثر من
 200بعثة تفد إلى اإلقليم سنويا ً في بيئة أمنية متوسطة إلى عالية

اخلطورة .باإلضافة إلى ذلك ،ستستثمر األونروا في صيانة غرفة دائرة
املراقبة التلفازية املغلقة ونظام كاميرات املراقبة باستخدام بروتوكول
اإلنترنت .ومن املقرر أيضا ً أن يتم في سنة  2019التدريب على أساليب
السالمة واألمن في البيئة امليدانية واإلطفاء للموظفني في سوريا عبر
مختلف مناطق العمل .وأخيراً ،فإن األونروا في سوريا ،من خالل التزامها
بضمان اعتبارات النوع االجتماعي في إدارة األمن ،وإدراكا ً منها لواقع أن
النساء أكثر تعرضا ً خملاطر العنف القائم على النوع االجتماعي ،تخطط
إلطالق برنامج تدريبي للتوعية األمنية للنساء موجه ملوظفات األونروا.

موظفات في األونروا يحضرن تدريبا ً على التوعية األمنية للنساء في حلب.
©  2018األونروا ،تصوير أحمد أبو زيد
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اإلصالح الطارئ وأعمال الصيانة على منشآت األونروا
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية

النتاج

إجراء اإلصالحات أو الصيانة على منشآت
األونروا لضمان استمرار اخلدمات,

عدد ملرافق األونروا التي مت تأهيلها أو تصليحها.

٤٣

60

مبا أن العديد من مخيمات الالجئني الفلسطينيني أصبحت مواقع خلدمات األونروا في الرعاية الصحية ذات اجلودة ،وال سيما في املناطق
ألعمال قتال رئيسي أثناء النزاع ،فقد عانت مرافق األونروا في سوريا من التي تتعافى من تأثيرات النزاع.
أضرار واسعة النطاق ،مبا يتعارض مع مبدأ حرمة مباني األمم املتحدة.
وتعرضت مخيمات عني التل (حلب) ودرعا (اجلنوب) واليرموك (دمشق) ستواصل األونروا في سنة  2019التركيز على استئناف خدماتها
الرسمية وغير الرسمية لتدمير واسع النطاق .كانت هذه املناطق األساسية في املناطق التي استعادت إمكانية الوصول إليها والتي
تستضيف أكثر من  180,000الجئ فلسطيني قبل اندالع النزاع ،أو تشهد عودة تلقائية للمدنيني ،كما لوحظ في سنة  2018في مناطق
حوالي  %30من مجموع الالجئني الفلسطينيني الذين وجدوا في البالد مثل مخيم سبينة ومنطقة دمشق .وتتمثل أولوية الوكالة الرئيسية
قبل سنة  .2011وبالتالي ،فإن مخزون املساكن الرئيسي للفلسطينيني في ضمان الوصول إلى مرافقها التعليمية والصحية ودعم استعادة
خدمات املياه والصرف الصحي األساسية ،مثل توصيالت املياه والصرف
في سوريا قد استنزف بشدة.
الصحي .وسيتم إجراء بعثات تقييم في املناطق التي تتوقع األونروا أن
في سنة  ،2018أعطت األونروا األولوية لتمويل إعادة تأهيل املرافق توجد فيها حاجة إلجراء أعمال إصالح وإعادة بناء طارئة على مرافقها،
األساسية ،وفي بعض احلاالت إعادة بنائها ،في املناطق الرئيسية ،مبا في ذلك مخيمات اليرموك وعني التل ودرعا ،وكذلك املزيريب
مبا في ذلك مدارس األونروا وعياداتها في مخيمات سبينة وخان الشيح وجيلني (اجلنوب) ،في حال أمكن الوصول إلى تلك املناطق ،إذ تشير
وحماة وفي املزيريب (اجلنوب) .كما أن املدارس التي كانت تستخدم في املعلومات األولية إلى أن معظم مرافق الوكالة في هذه املناطق قد
السابق كمراكز لإليواء اجلماعي وأغلقت في أيار/مايو  2018هي أيضا ً تعرضت لتدمير جزئي أو كلي .ستقوم األونروا بوضع خطط تنفيذ خاصة
في طور إعادة التأهيل في وقت كتابة هذا التقرير .يتمثل الهدف بكل منطقة على أساس تقارير بعثات التقييم ،لضمان استجابة
في جتديد مباني الوكالة للتخفيف من التكاليف واحلد من االعتماد شاملة مستندة إلى االحتياجات تشمل جميع البرامج وإدارات الدعم
على املباني املؤجرة أو املستعارة .إن إعادة تأهيل املدارس تقلل من عدد الالزمة .وفيما تقف الوكالة على أهبة االستعداد لالستجابة لهذه
الفترات التعليمية في املدرسة الواحدة مما يسهم في توفير بيئة األوضاع على أساس كل حالة على حدة ،فسيلزم متويل إضافي لتغطية
تعليمية أفضل لألطفال .وجتديد املراكز الصحية يحد من استخدام جميع احتياجات اإلصالح وإعادة البناء الطارئة في جميع أنحاء البلد.
النقاط الصحية ،مما يسمح للمهنيني الطبيني بتقدمي النطاق الكامل

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
تكتسب طواقم اإلدارة والتنسيق والطواقم الفنية أهمية
أساسية بالنسبة لألونروا من أجل تقدمي مساعدات إنسانية عاجلة
وفعالة ،ولضمان التنسيق بكفاءة مع األطراف املعنية ذات الشأن،
وحتسني املناصرة بالنيابة عن الالجئني الفلسطينيني .ستواصل األونروا
إجراء تدريبات على السالمة واألمن ملوظفيها في مختلف أنحاء سوريا

وبناء قدرات الطاقم بخصوص احليادية .سيستمر توظيف الجئني
فلسطينيني في الغالبية العظمى من الوظائف ،إال أن األونروا ستظل
حتتفظ ببعض القدرات الدولية ،وال سيما املوظفني اخملتصني في
مجاالت االستجابة اإلنسانية واحلماية والدعم اللوجستي وإدارة املنح.
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جتمع غير رسمي من اخليام في وادي البقاع ،حيث يقيم الجئون فلسطينيون
من سوريا 2018 © .األونروا ،تصوير جيسي تومبسون

لبنان :السياق وتحليل االحتياجات
بسبب التنقل أو العودة إلى سوريا ،في حني أن وتيرة العودة التلقائية
بدون مساعدة ال تزال تتفاوت .ومن املتوقع في سنة  2019أن تستضيف
البالد حوالي  28,800الجئ فلسطيني من سوريا ( 8,700أسرة) .إن
الالجئني الفلسطينيني من سوريا يعتمدون بشدة على دعم األونروا
لتغطية احتياجاتهم األساسية ،ومن املتوقع أن تظل هذه االعتمادية
عالية في سنة  .2019ويشير أكثر من  %80من الالجئني الفلسطينيني
من سوريا إلى املساعدات النقدية التي تقدمها األونروا باعتبارها املصدر
الرئيسي للدخل ،ويعيش حوالي  %89من الالجئني الفلسطينيني من
سوريا في فقر ،في حني أن  %95منهم يفتقرون لألمن الغذائي14.

بعد انقضاء ثماني سنوات على األزمة السورية ،تواصل األونروا تقدمي
املساعدات الطارئة املنقذة للحياة إلى الالجئني الفلسطينيني الذين
نزحوا من سوريا إلى لبنان ،مع احلفاظ على اخلدمات االعتيادية لالجئني
الفلسطينيني في لبنان .وقد أدت األزمة املالية غير املسبوقة التي
واجهتها الوكالة في سنة  2018إلى ضغط إضافي على قدرتها
التشغيلية وزادت من حدة القلق الذي يشعر به الالجئون الفلسطينيون
األشد ضعفا ً والذين يعتمدون إلى حد كبير على خدمات الوكالة
األساسية مثل املساعدات النقدية والتعليم والصحة .على الرغم
من بيئة التمويل الصعبة ،إال أن األونروا مصممة على ضمان توفر
مساعداتها اإلنسانية احليوية لالجئني الفلسطينيني من سوريا في
من أجل تخفيف حدة الضعف ،تخطط الوكالة ملواصلة تقدمي
لبنان ،والذين يعتبرون من أكثر الفئات تهميشا ً في املنطقة ،مع احلفاظ
املساعدات اإلنسانية في شكل إعانات نقدية لتغطية االحتياجات
على عملياتها االعتيادية.
األساسية جلميع الالجئني الفلسطينيني من سوريا البالغ عددهم
في سنة  ،2018استمر لبنان في استضافة أكبر عدد من الالجئني في  .28,800ستقدم األونروا في سنة  2019خدمات التعليم النوعي
العالم قياسا ً بعدد السكان .إن وجود ما يقرب من مليون الجئ سوري 13،واملنصف واجلامع جلميع األطفال الفلسطينيني الالجئني من خالل
باإلضافة إلى الالجئني الفلسطينيني في لبنان والالجئني الفلسطينيني  65مدرسة تابعة لألونروا في لبنان .ويشار إلى أن الوكالة ،بفضل
من سوريا ،يستمر في فرض عبء ثقيل على اخلدمات والبنية التحتية متويل النداء الطارئ ،جنحت في دمج األطفال الالجئني الفلسطينيني
اجملهدة أصال ً ويفرض الضغوط على اجملتمعات املضيفة .في أعقاب من سوريا في مدارسها وعملت بشكل دؤوب على حتسني مستوى
عملية حتقق شاملة لالجئني الفلسطينيني من سوريا في لبنان أجريت التعليم جلميع الطلبة ،على الرغم من بيئة العمل الصعبة .سيستمر
في شهري متوز/يوليو وآب/أغسطس  ،2018حتققت األونروا من وجود أيضا ً تعزيز إدارة خدمات الرعاية الصحية من أجل احلفاظ على وصول
 29,145الجئا ً فلسطينيا ً من سوريا ( 8,741أسرة) في البالد ،يحق لهم الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى خدمات الرعاية الصحية
احلصول على املساعدات الطارئة من الوكالة .هذا الرقم يشير إلى األولية واالستشفاء .ونظرا ً لظروف االكتظاظ الشديد في مخيمات
انخفاض تدريجي في الالجئني الفلسطينيني من سوريا في لبنان ،إما الالجئني الفلسطينيني ،سيتم احلفاظ على خدمات الصحة البيئية
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والصرف الصحي وتقويتها من أجل حتسني الظروف املعيشية لالجئني
الفلسطينيني من سوريا والالجئني الفلسطينيني الضعفاء في لبنان.
يكتسب متكني الشباب الفلسطيني أهمية أساسية بالنسبة للوكالة
أخذا ً في االعتبار نزوحهم املطول والصعوبات التي تواجههم في العثور
على عمل .إن ما يقرب من نصف عدد الالجئني الفلسطينيني في لبنان
تقل أعمارهم عن  25سنة ،و %25-20منهم تتراوح أعمارهم بني 15
و 24سنة .ومن بني جميع الفئات العمرية من الالجئني الفلسطينيني
في لبنان ،يعاني الشباب من أعلى معدل للبطالة ( ،)%36ويرتفع هذا
املعدل إلى  %57بني الالجئني الفلسطينيني من سويا 15.وتأمل الوكالة،
من خالل مواءمة جهودها مع السياسة الوطنية للشباب في لبنان،
في زيادة وصول الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى خدمات التعليم
التقني واملهني وحتسني فرصهم لكسب العيش بشكل كبير ،مع
التركيز على االبتكار وضمان املشاركة املستمرة والفعالة للشباب.
في إطار اجلهود املستمرة حلماية وتعزيز حقوق جميع الالجئني
الفلسطينيني في لبنان ،ستواصل األونروا تعميم احلماية في جميع
التدخالت والبرامج .يشمل ذلك توفير خدمات الصحة النفسية
والدعم النفسي-االجتماعي ،وتدخالت الوقاية واالستجابة احليوية

حلاالت العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل ،إلى جانب
تقدمي خدمات العون القانوني .باإلضافة إلى ذلك ،ستواصل الوكالة رصد
حالة حقوق اإلنسان لالجئني الفلسطينيني واملناصرة لدى السلطات
اللبنانية واملانحني والسفارات واملنظمات الدولية غير احلكومية
والشركاء الوطنيني واحملليني ووكاالت األمم املتحدة األخرى ،وكذلك من
خالل املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان ،بشأن القضايا مثل احلق في
العمل وفي امللكية ،وحرية التنقل ،والوضع القانوني وتوفر الوثائق
القانونية لالجئني الفلسطينيني من سوريا ،والوصول إلى اخلدمات.
ستواصل األونروا مراقبة ظروف عودة الالجئني إلى سوريا ومواطن
الضعف اخلاصة بالالجئني الفلسطينيني الوافدين من سوريا حديثاً.
يتضمن هذا النداء أيضا ً دعم مجتمعات الالجئني الفلسطينيني
في لبنان املضيفة مبا يتماشى مع إرشادات خطة لبنان لالستجابة
لألزمة وإقرارا ً بالتأثير الكبير ألزمة سوريا على اجملتمعات في لبنان .ومن
املتوقع أن يستفيد الالجئون الفلسطينيون األشد ضعفا ً في لبنان من
املساعدة في التأهب لفصل الشتاء والرعاية الصحية وخدمات كسب
العيش ،إلى جانب خدمات الصحة البيئية وإدارة النفايات ،وال سيما
داخل اخمليمات.

لبنان :افتراضات التخطيط
ال تزال األونروا هي مقدم اخلدمات الرئيسي ،والوحيد في عدد من تستضيف عددا ً كبيرا ً من الالجئني الفلسطينيني من سوريا في لبنان،
احلاالت ،لالجئني الفلسطينيني من سوريا في لبنان .يعتمد مجتمع من املزيد من التدهور في البنية التحتية مما يرجح أن يساهم في تدهور
الالجئني الفلسطينيني من سوريا بشدة على الوكالة في احلصول أوضاع الصحة البيئية.
على املساعدات اإلنسانية ،مبا فيها املساعدات النقدية واملأوى والرعاية انخفاض أعداد املستفيدين وعودة الجئني فلسطينيني إلى
الصحية والتعليم ،باإلضافة إلى خدمات احلماية.
سوريا من تلقاء ذاتهم :مت تسجيل انخفاض تدريجي في عدد
ستستند استجابة الوكالة في سنة  2019إلى افتراضات التخطيط الالجئني الفلسطينيني من سوريا في لبنان في سنة  ،2018ومن املتوقع
التالية:
أن يستمر هذا االجتاه في سنة  2019عندما يعود الجئون فلسطينيون
إلى سوريا من تلقاء ذاتهم أو يواصلون حركة تنقلهم إلى أماكن أخرى.
استمرار الصعوبات أمام الالجئني الفلسطينيني من سوريا في
بالنظر إلى تطور الوضع في سوريا ،قد يزداد الضغط على الالجئني
تنظيم وضعهم القانوني في لبنان :على الرغم من التحسينات
الفلسطينيني من سوريا للعودة .ستواصل األونروا مراقبة طرائق العودة
التي جرت في سنة  ،2018ستستمر الصعوبات في احلصول على وثائق
وضمان احترام احلقوق األساسية لالجئني الفلسطينيني من سوريا.
اإلقامة القانونية وجتديدها في ترك تأثير واسع النطاق على الالجئني
الفلسطينيني من سوريا في سنة  ،2019مما يزيد من تهميشهم التدهور االقتصادي وتأثيره على قدرات الصمود والتحمل :يكافح
واستبعادهم من اخلدمات ،ويزيد من احلاجة إلى املناصرة واحلماية .ومن الالجئون الفلسطينيون من سوريا في ظل ارتفاع معدالت البطالة ،التي
املتوقع أن يستمر تقييد دخول الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى تصل إلى  %57( %52.5بني الشباب الالجئني الفلسطينيني من سوريا)،
لبنان.
بسبب غياب فرص العمل والتدريب ،فيما ال تزال األوضاع االجتماعية-
من املتوقع أن يظل االقتصادية مجهدة ،مما يزيد من االعتماد على مساعدات الوكالة.

ارتفاع مستوى االحتياجات اإلنسانية:
االعتماد على مساعدات األونروا مرتفعاً ،وسيظل الطلب عاليا ً على استمرار التوترات بني الالجئني الفلسطينيني من سوريا
اخلدمات األساسية واملنقذة للحياة .يشمل ذلك املساعدات النقدية واجملتمعات املضيفة :ستتواصل التوترات بني الالجئني الفلسطينيني
لصالح  28,800الجئ فلسطيني من سوريا ،إلى جانب تقدمي التعليم من سوريا واجملتمعات املضيفة لهم بسبب الوضع االجتماعي-
إلى  5,254طفال ً من الالجئني الفلسطينيني من سوريا وتوفير الرعاية االقتصادي والسياسي الصعب الذي يعاني منه الطرفان ،وال سيما
الصحية .ستعاني مخيمات الالجئني الفلسطينيني املكتظة ،والتي فيما يتعلق باحلصول على فرص كسب العيش والتشغيل.
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األزقة الضيقة في مخيم برج البراجنة في بيروت2018 © .
األونروا ،تصوير جيسي تومبسون
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لبنان :التدخالت الخاصة بكل قطاع
الجئة فلسطينية من سوريا تسحب مبلغ املساعدة النقدية
الشهرية اخلاص بها 2018 © .األونروا ،تصوير ميسون مصطفى

1

28,800

9,420
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المساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية ،بما فيها الغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية
النتاج/المخرج

المؤشرات

الغاية

خط األساس

النتاج

الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون
على تلبية احتياجاتهم األساسية للحفاظ
على حياتهم والتدبر مع األزمات املفاجئة.

نسبة الالجئني الفلسطينيني املستهدفني من
سوريا الذين يستفيدون من تدخل واحد أو أكثر من
مساعدات األونروا الطارئة.

%100

%100

المخرجات

عدد األفراد الذين يتلقون مساعدات نقدية لتأمني
الغذاء ومساعدات نقدية متعددة األغراض خالل آخر
جولة توزيع (مصنفا ً حسب اجلنس).
الالجئون الفلسطينيون من سوريا يزودون
باملساعدات اإلغاثية (مساعدات غذائية،
ومواد غير غذائية ،ومساعدات في املأوى).

املبلغ الكلي للمساعدات النقدية التي مت توزيعها
خالل آخر جولة توزيع.

٢٩,٤٢٠

الجئا ً فلسطينيا ً من
سوريا

الجئا ً فلسطينيا ً
من سوريا

(ذكور١٤,٢٥٩ :
إناث)١٥,١٦١ :

(ذكور١٣,٩٦٠ :
إناث)١٤,٨٤٠ :

$US 1,٦٥١,٤٢٨

$US 1,٦٤٧,٦٠٠

٨,٩٠٠

عدد األسر التي يتم تزويدها مبساعدات للتأهب
لفصل الشتاء (نقدية وعينية).

يظل الالجئون الفلسطينيون من سوريا يعدون من أكثر الفئات
تهميشا ً وضعفا ً في لبنان .وتقدم الوكالة املساعدات اإلنسانية لهم
منذ تشرين االول/أكتوبر  2013من خالل برنامج التحويالت النقدية،
والذي يوفر املال من خالل بطاقات الصراف اآللي من أجل تغطية تكاليف
الغذاء والسكن والتأهب لفصل الشتاء .واألطفال غير املصحوبني
بذويهم واملنفصلون عن ذويهم هم املستفيدون الوحيدون الذين
يتلقون املساعدات نقدا ً وليس من خالل بطاقة الصراف اآللي ،وذلك
بعد تقييم جتريه فرق األونروا املعنية باحلماية وخدمات اإلغاثة .وبالنظر
إلى أن ما يقرب من  %90من الالجئني الفلسطينيني من سوريا يعيشون
حتت خط الفقر ونحو  %95يفتقرون لألمن الغذائي ،ستستهدف األونروا
 28,800الجئ فلسطيني من سوريا ( 8,700أسرة) باملساعدات النقدية،
وهو ما ميثل اجملموع الكلي التقديري لالجئني الفلسطينيني من سوريا
في لبنان في سنة  ،2019استنادا ً إلى نتائج عملية حتقق أجريت في
متوز/يوليو وآب/أغسطس .2018
في سنة  ،2019ستستمر أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا
املستهدفة في احلصول على منحة نقدية شهرية متعددة األغراض
بقيمة  100دوالر أمريكي لكل أسرة ،ومنحة نقدية شهرية للمساعدات

٢٨,٨٠٠

٨,٧٠٠

أسرة الجئة فلسطينية
من سوريا

أسرة الجئة فلسطينية
من سوريا

أسرة الجئة فلسطينية
فيلبنان

أسرة الجئة فلسطينية
فيلبنان

٧١٠

٧٢٠

الغذائية بقيمة  27دوالرا ً أمريكيا ً للفرد لتغطية تكاليف الغذاء.
هذا املبلغ املوحد ،املتفق عليه بني الشركاء في قطاع األمن الغذائي
في لبنان ،يخضع لتوفر التمويل .مت تصميم املنحة النقدية املتعددة
األغراض لتغطية مجموعة من االحتياجات األساسية ،مبا يشمل املأوى
واملواد غير الغذائية ،مع توفير املزيد من اخليارات للمستفيدين في حتديد
كيفية تلبية هذه االحتياجات .وسيتم توزيع كل من املنح النقدية
املتعددة األغراض واملنح النقدية للمساعدات الغذائية خالل  12جولة
في السنة .وإلى جانب هذه املنح ،سيتم تقدمي مساعدات خاصة بفصل
الشتاء ،والذي يكون قاسيا ً في لبنان ،خاصة في املناطق املرتفعة في
البقاع ،التي تشهد انخفاضا ً كبيرا ً في درجات احلرارة وأمطارا ً وعدة
عواصف ثلجية بني شهري تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس .يقدم
برنامج األونروا اخلاص بفصل الشتاء مساعدات نقدية محددة لدعم
التأهب لفصل الشتاء إلى الالجئني الفلسطينيني من سوريا وأسر
الالجئني الفلسطينيني الضعيفة في لبنان .يتم تنفيذ البرنامج
بالتنسيق مع الشركاء  -مبن فيهم وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير
احلكومية الدولية والوطنية  -لضمان تغطية االحتياجات .ويستخدم
الشركاء ،حيثما أمكن ،املعايير ذاتها في تقدمي املساعدات.
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طبيب يفحص مريضا ً في عيادة البداوي 2018 © .األونروا ،تصوير
ميسون مصطفى

2
.

28,800

900

٢٨,٨٠٠

5,254

ﻃﻔﻼ ﹰ ﻻﺟﺌﺎ ﹰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﹰ
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الصحة الطارئة
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية

النتاج

يتخفف أثر األزمة على اخلدمات الصحية
لالجئني.

عدد زيارات و/أو استشارات الالجئني الفلسطينيني
من سوريا التي تدعمها األونروا (الرعاية الصحية
األولية والثانوية والتخصصية ،مصنفا ً حسب
اجلنس).

150,000
(إناث 85,176
ذكور )64,824

145,000
(إناث 82,337
ذكور )62,663

المخرجات

150,000
(إناث 85,176
ذكور )64,824

ذكور )62,663

27

27

الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى عدد حاالت االستشفاء التي حصل عليها مرضى من
الالجئني الفلسطينيني من سوريا من األونروا.
رعاية االستشفاء (الثانوية والتخصصية).

4,970

4,582

نسبة املراكز الصحية التي ال يوجد فيها انقطاع في
مخزون  12مادة خاضعة للتتبع.

%100

%100

عدد زيارات الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى
الالجئون الفلسطينيون ميلكون الوصول إلى املراكز الصحية (مصنفا ً حسب اجلنس).
خدمات الرعاية الصحية األولية.
نسبة مراكز الوكالة الصحية ونقاطها الصحية
املتنقلة العاملة.

الالجئون الفلسطينيون ميلكون القدرة
على الوصول إلى األدوية األساسية واللوازم
الطبية.

سيظل تقدمي اخلدمات الصحية إلى الالجئني الفلسطينيني من سوريا
ميثل أحد األنشطة اإلنسانية األساسية للوكالة في سنة  .2019تعد
احلالة الصحية العامة لالجئني الفلسطينيني من سوريا سيئة ،إذ أن %83
من األسر يوجد فيها فرد واحد على األقل لديه مرض مزمن وأن واحدة
من كل  10أسر يوجد فيها شخص ذو إعاقة واحد على األقل 16.تؤدي
األونروا وشركاؤها دورا ً رئيسيا ً في حتسني الظروف الصحية لالجئني
الفلسطينيني من سوريا من خالل توفير الرعاية األولية مجاناً ،وتغطية
 %90من الرعاية الصحية الثانوية و %60من الرعاية التخصصية١٧.
ولذلك ،من املهم أن تواصل الوكالة تقدمي خدماتها إلى الالجئني
الفلسطينيني من سوريا.
من أجل احلد من تأثير األزمة السورية املستمرة على اخلدمات الصحية،
سيتم توفير خدمات الرعاية الصحية األولية في جميع املراكز والنقاط
الصحية املتنقلة التابعة لألونروا والبالغ عددها  27مركزا ً ونقطة
صحية في لبنان .وستكون املعدات الطبية املتخصصة متاحة في
املراكز الصحية من أجل توفير تشخيص أفضل .وستواصل األونروا
تغطية اخلدمات الصحية األولية مبا يضمن قدرة جميع الالجئني
الفلسطينيني على الوصول إلى األدوية األساسية واللوازم الطبية.

145,000
(إناث 82,337

استنادا ً إلى االجتاهات امللحوظة خالل السنتني املاضيتني ،من املتوقع
حدوث انخفاض طفيف في سنة  2019في عدد االستشارات .وسيتم
حتسني اخلدمة في املراكز الصحية من خالل استخدام نظام ملفات
املرضى اإللكترونية الفريد في الوكالة ،مما يسمح مبتابعة السيرة
الطبية للمرضى بسهولة.
يعتمد الالجئون الفلسطينيون من سوريا على األونروا بشكل كبير
للحصول على خدمات االستشفاء ،إذ إن رسوم اإلدخال إلى املستشفيات
مرتفعة .وال يزال الوصول إلى رعاية االستشفاء أمرا ً حاسما ً لضمان
رفاه الالجئني الفلسطينيني من سوريا وتقدمي العالج املناسب لهم،
وسيظل يشكل أولوية رئيسية للوكالة .على الرغم من أن الظروف
السريرية ال تزال قاسية ،إال أن الغاية املستهدفة بخصوص رعاية
االستشفاء في سنة  2019تنخفض عما كانت عليه في السنوات
السابقة في أعقاب االنخفاض العام في عدد الالجئني الفلسطينيني
من سوريا املقيمني في لبنان .وقد أوضحت دراسة استطالعية عن رعاية
االستشفاء أجرتها األونروا في سنة  2017أن معدل الرضا عن خدمات
االستشفاء يبلغ  ،%90مما يدل على قدرة الوكالة على توفير اخلدمات
سياق مشحون بالتحديات.
للمستفيدين بكفاءة وفاعلية ،حتى في
ٍ
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التعليم في أوضاع الطوارئ
النتاج/المخرج

المؤشرات

خط األساس

الغاية

النتاج

يواصل الالجئون الفلسطينيون من سوريا
الوصول إلى التعليم النوعي واجلامع
واملنصف على الرغم من النزاع والتهجير.

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين
يتخرجون من التعليم األساسي.

147
الجئا ً فلسطينيا ً
من سوريا
(إناث 96
ذكور )51

135
الجئا ً فلسطينيا ً
من سوريا
(إناث 75
ذكور )60

المخرجات

5,482
الجئا ً فلسطينيا ً
من سوريا
(إناث 2,816
ذكور )2,666

ذكور )2,522

65

١٩64

5,482
الجئا ً فلسطينيا ً
من سوريا
(إناث 2,816
ذكور )2,666

5,٢٥٤
الجئا ً فلسطينيا ً
من سوريا
(إناث 2,٧٣٢
ذكور )2,٥٢٢

41
الجئا ً فلسطينيا ً
من سوريا
 0الجئ فلسطيني
في لبنان
( %40منهم إناث)

41
الجئا ً فلسطينيا ً
من سوريا
 ١٩٦الجئا ً
فلسطيني في
لبنان
( %40منهم إناث)

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على
دعم باإلرشاد الفردي (مصنفا ً حسب اجلنس).

١,١٠٠
الجئ فلسطيني
من سوريا
(إناث 467
ذكور )633

١,١٥٠
الجئا ً فلسطيني
من سوريا
(إناث ٥٠٠
ذكور )٦٥٠

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني املشاركني في
أنشطة ترفيهية (مصنفا ً حسب اجلنس).

535
الجئا ً فلسطينيا ً
من سوريا
(إناث 289
ذكور )246

١,١٥٠
الجئا ً فلسطيني
من سوريا
(إناث ٥٠٠
ذكور )٦٥٠

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني املشاركني في
أنشطة التعلم الصيفي.

 ١,٦٨٣الجئا ً
فلسطينيا ً من
سوريا
(إناث 895
ذكور )788

 ١,٨٠٠الجئا ً
فلسطينيا ً من
سوريا
(إناث ٩٥٠
ذكور )٨٥٠

عدد أطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا في
سن املدرسة امللتحقني بالصفوف االعتيادية في
مدارس األونروا (مصنفا ً حسب اجلنس)١٨.
عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني
فلسطينيني من سوريا.
الطلبة الالجئون الفلسطينيون ميلكون
القدرة على الوصول إلى التعليم من خالل
الصفوف االعتيادية والتعويضية.

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على
رزم مبستلزمات العودة إلى املدرسة (مصنفا ً حسب
اجلنس).

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا/
الالجئني الفلسطينيني في لبنان املنتظمني
في دورات مهنية رسمية الذين يتم دعم رسوم
تسجيلهم بالكامل.

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون
على الدعم النفسي-االجتماعي.

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون
على دعم تعليمي إضافي وأنشطة ترفيهية.

5,254
الجئا ً فلسطينيا ً
من سوريا
(إناث 2,732
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يهدف برنامج األونروا للتعليم في حاالت الطوارئ في لبنان إلى توفير
فرص متكافئة للوصول إلى تعليم جيد جلميع األطفال والشباب
الالجئني الفلسطينيني .وتسعى األونروا ،من خالل تعزيز استجابة
متماسكة ومبتكرة ،إلى دعم األطفال الالجئني لتحقيق كامل
إمكاناتهم ،حتى في أوقات األزمات .يعتمد برنامج التعليم في حاالت
الطوارئ في لبنان نهجا ً كليا ً للتعلم من خالل توفير التعليم والتعلم
والدعم النفسي-االجتماعي واملشاركة اجملتمعية.
خالل العام الدراسي  ،2018/2017التحق ما مجموعه  5,482طالبا ً
وطالبة من الالجئني الفلسطينيني من سوريا في  65مدرسة
تابعة لألونروا في لبنان ،انتظم  %97منهم في صفوف اعتيادية مع
نظرائهم الالجئني الفلسطينيني في لبنان .وكانت هناك مدرسة
واحدة فقط تعمل بنظام الفترتني ،باملقارنة مع مدرستني خالل العام
الدراسي  ،2017/2016مما يظهر التقدم احملرز في دمج األطفال الالجئني
الفلسطينيني من سوريا واألطفال الالجئني الفلسطينيني في لبنان
داخل مدارس األونروا .في بداية العام الدراسي احلالي ،2019/2018
شهدت األونروا انخفاضا ً طفيفا ً في التحاق الطلبة الالجئني
الفلسطينيني من سوريا .إذ كان هناك  5,254طالبا ً وطالبة مسجلني
في  64مدرسة لألونروا باملقارنة مع  5,482طالبا ً وطالبة خالل العام
الدراسي السابق.
في سنة  ،2019سيواصل برنامج التعليم ضمان الوصول إلى تعليم
منصف ونوعي وجامع .وتسعى الوكالة إلى دعم التحصيل األكادميي
لألطفال ورفاههم العام من خالل توظيف معلمني وطواقم مدرسية
إضافية وتعزيز قدرات كوادرها التعليمية من خالل أطر التطوير والدعم.

إسنادا ً لذلك ،ومتاشيا ً مع إصالح التعليم ،أطلقت األونروا نظام تقييم
شامل جديد خالل العام الدراسي  ،2018/2017ييسر تقدمي استجابات
فردية وعاجلة لالحتياجات التعليمية لدى الطلبة .وستستمر أنشطة
التعلم الصيفي التي تستهدف الطلبة في الصفوف األساسية ،مما
يهيئ بيئة تعلم إيجابية وداعمة ويسهم في تعزيز أداء الطلبة.
يظل الرفاه النفسي-االجتماعي لألطفال يشكل أولوية رئيسية
للوكالة .ففي جميع مدارس األونروا ،يهتم املرشدون باالحتياجات
النفسية-االجتماعية لألطفال من خالل تقدمي جلسات إرشاد فردي
وجمعي وغير ذلك من األنشطة النفسية-االجتماعية املوجهة.
وتهدف األونروا ،من خالل أنشطة التوعية ،إلى تهيئة األهالي لكي
يكونوا أقدر على حتديد وتلبية احتياجات أطفالهم للدعم النفسي-
االجتماعي .استكماال ً خلدمات الدعم النفسي-االجتماعي األساسية،
ستقوم الوكالة أيضا ً بتنظيم أنشطة ترفيهية للطلبة في جميع
املراحل الدراسية ،مع التركيز باألساس على الطلبة املعرضني خلطر
التسرب ،بهدف تعزيز التماسك بني الطلبة الالجئني الفلسطينيني من
سوريا والطلبة الالجئني الفلسطينيني في لبنان وحتسني بقاء الطلبة
في التعليم .باإلضافة إلى ذلك ،تهدف األونروا إلى دعم التحاق الطلبة
الالجئني الفلسطينيني من سوريا والطلبة الالجئني الفلسطينيني في
لبنان في شتى الدورات احلرفية التجارية وشبه املهنية في مركز سبلني
للتدريب .وستدعم الوكالة ،من خالل خدماتها في التدريب املهني،
الالجئني الفلسطينيني الشباب لتحقيق كامل إمكاناتهم واالعتماد
على الذات ،من خالل تزويدهم باملهارات والقدرات الضرورية واملالئمة
للسوق والتي تسهم في حصولهم على سبل عيش مستدامة.

طالبات يقرأن الكتب في مدرسة املزار في مخيم البداوي.
©  2018األونروا ،تصوير ميسون مصطفى
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سبل كسب العيش والتماسك االجتماعي
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية

النتاج

900
حتسني إمكانية الوصول إلى فرص كسب
العيش لالجئني الفلسطينيني من سوريا
والالجئني الفلسطينيني في لبنان.

عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني
الفلسطينيني في لبنان ( 24-15سنة) الذين يتم
الوصول إليهم من خالل تدريب رسمي وغير رسمي
على املهارات.

ال يتوفر

(الجئون فلسطينيون
من سوريا 500
الجئون فلسطينيون
في لبنان )400

 %25-20من مجموع الالجئني الفلسطينيني ،األكثر حرماناً :إذ يفاد بأن
 %36من الالجئني الفلسطينيني الشباب في لبنان و %57من الالجئني
الفلسطينيني الشباب من سوريا يعانون من البطالة ٢٠.نتيجة لذلك،
فإن الالجئني الفلسطينيني الشباب هم أيضا ً األكثر تضررا ً من الفقر،
حيث أن  %70من الالجئني الفلسطينيني الشباب في لبنان و %90من
الالجئني الفلسطينيني الشباب من سوريا يعيشون في فقر.

هناك عدد من التحديات الواسعة النطاق التي تؤثر على سبل عيش
الالجئني الفلسطينيني في لبنان ،وخاصة الالجئني الفلسطينيني
من سوريا .ففي حني أن الالجئني الفلسطينيني في لبنان يواجهون
قيودا ً على العمل وامللكية ،فإن الوضع القانوني غير املستقر لالجئني
الفلسطينيني من سوريا يزيد من تقييد وصولهم إلى فرص العمل.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن استمرار وجود ما يقرب من مليون الجئ
سوري يفاقم الوضع ،مما يؤثر سلبا ً على سوق العمل اجملهد أصالً،
بالتالي ،فإن زيادة فرص احلصول على سبل العيش وفرص العمل  -وال
ً
وينشئ تنافسا على عدد محدود من الوظائف املتاحة بني الالجئني سيما لالجئني الفلسطينيني الشباب من سوريا – تعد أمرا ً حيويا ً
الفلسطينيني في لبنان والالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني وتظل تشكل أولوية رئيسية في إطار هذا النداء٢١.
السوريني واللبنانيني الباحثني عن عمل.
متشيا ً مع استراتيجية الوكالة للشباب ،ستواصل وحدة الشباب
في حني أن معدل البطالة بني الالجئني الفلسطينيني في لبنان كان
التابعة للوكالة إرشاد دوائر األونروا اخملتلفة من أجل جتميع املوارد واحلفاظ
مقاربا ً للمعدل اللبناني البالغ  %8في سنتي  2010و ،2012فقد ارتفع
على البرامج والبناء على املمارسات الفضلى وحتسني جودة اخلدمات
إلى  %21للذكور و %32لإلناث في سنة  .2015ويرتفع معدل البطالة بني املقدمة من أجل تعزيز أثر البرامج على حياة الالجئني الفلسطينيني
الالجئني الفلسطينيني من سوريا عن ذلك بكثير ،إذ يصل إلى  .%52.5الشباب وإتاحة اجملال أمامهم للعيش بكرامة.
ويعد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني  15و 24سنة ،والذين ميثلون

الجئ فلسطيني من سوريا يتسلم شهادة تخرجه من مركز تدريب
سبلني 2018 © .األونروا ،تصوير ميسون مصطفى
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الحماية
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية

النتاج

عدد أفراد الطاقم في األونروا الذين مت تدريبهم على احلماية واملبادئ
اإلنسانية (مصنفا ً حسب اجلنس).
حتسن استجابة الوقاية واحلماية
لصالح الالجئني الفلسطينيني.

عدد الالجئني الفلسطينيني احلاصلني على خدمات العون القانوني
(مصنفا ً حسب الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني
الفلسطينيني في لبنان).

ال يزال الالجئون الفلسطينيون في لبنان والالجئون الفلسطينيون من
سوريا يواجهون عددا ً من قضايا احلماية ،مبا في ذلك القيود الشديدة
على الوصول إلى اإلسكان واملمتلكات واخلدمات العامة وفرص العمل،
مما يؤدي إلى مستويات عالية من التهميش والضعف .وفي سياق من
الصعوبات الشديدة التي تواجه احترام سيادة القانون والوصول إلى
آليات العدالة وإنفاذ القانون ،فإن النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة
واألطفال ،وخاصة أولئك الذين نزحوا من سوريا ،هم األكثر عرضة
لإليذاء واالستغالل والعنف.
يواجه الالجئون الفلسطينيون من سوريا حتديات مختلفة ترتبط
بوضعهم القانوني في لبنان .فمنذ أيار/مايو  ،2014أصبح من غير املمكن
لالجئني الفلسطينيني من سوريا احلصول على تأشيرات دخول على
احلدود إال إذا كانت لديهم تأشيرة وتذكرة سفر إلى بلد ثالث أو كان لديهم
موعد معتمد إلحدى السفارات في لبنان .وحتصل غالبية هذه احلاالت على
تأشيرة عبور ملدة  24ساعة .وفيما يتعلق باإلقامة القانونية في لبنان ،فإن
آخر املذكرات الصادرة عن مكتب األمن العام في متوز/يوليو  2017منحت
إمكانية التجديد اجملاني غير املقيد ملدة ستة أشهر بالنسبة لالجئني
الفلسطينيني من سوريا الذين دخلوا لبنان بشكل نظامي قبل أيلول/
سبتمبر  .2016مع ذلك ،إن هذا األمر يستثني الالجئني الفلسطينيني
من سوريا الذين دخلوا بشكل غير نظامي أو أولئك الذين صدر بحقهم
أمر مغادرة ٢٢.وعلى الرغم من حقيقة أن اإلقامة القانونية الصاحلة لم
تعد مطلوبة من أجل تسجيل احلالة املدنية لالجئني الفلسطينيني من
سوريا ،بنا ًء على تعميم صادر عن وزارة الداخلية في تشرين األول/أكتوبر
 ،2017إال أن التنفيذ على نطاق البلد غالبا ً ما ميثل حتدياً .تراقب األونروا
تنفيذ املذكرات لضمان قدرة الالجئني الفلسطينيني من سوريا على
االستفادة من اإلعفاء والتسجيل املدني .باإلضافة إلى ذلك ،تعمل األونروا،
من خالل التوعية واإلرشاد القانوني ،على رفع الوعي حول التعميمات
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اجلديدة بني الالجئني الفلسطينيني من سوريا املقيمني في لبنان.
مبوجب هذا النداء ،ستواصل األونروا تقدمي اخلدمات األساسية في
الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي واحلماية لالجئني
الفلسطينيني من سوريا واجملتمعات املضيفة ،وحتديد األفراد الذين
يواجهون مخاطر على احلماية ومساعدتهم بشكل مباشر أو من خالل
إحاالت إلى مقدمي اخلدمات املتخصصة .وسيستمر إعطاء األولوية
لرصد احلماية واإلبالغ عنها واملناصرة بشأنها من خالل املشاركة في
آليات احلماية العاملية والتفاعل مع النظم الدولية حلقوق اإلنسان.
وستكون تدخالت الوقاية واالستجابة احلاسمة بشأن العنف القائم
على النوع االجتماعي وحاالت حماية الطفل ،مبا في ذلك إدارة احلاالت
وآليات احلماية اجملتمعية ومبادرات التمكني ،ذات مكانة محورية في
عمل الوكالة على احلماية ،إلى جانب تقدمي خدمات العون القانوني.
وستسعى األونروا لضمان أن يطور األطفال الالجئون الفلسطينيون
إمكاناتهم الكاملة في بيئة خالية من العنف ،وذلك من خالل توسيع
تدخالتها الرامية إلى إنهاء العنف ضد األطفال في منشآت األونروا
وفي املنزل وفي اجملتمع ،والتصدي للعنف الذي يتصل باألطفال ويؤثر
عليهم في مدارس األونروا.
ومبا أن الوكالة تقدم اخلدمات األساسية في مجاالت التعليم والصحة
واملأوى واإلغاثة واخلدمات االجتماعية ،فإنها ستعزز تعميم مبادئ
احلماية من خالل مراجعة السياسات واملمارسات البرامجية وبناء
القدرات بشكل موجه يستهدف فئات مختارة من املوظفني.
ستواصل األونروا مناصرة حقوق الالجئني الفلسطينيني والتركيز
على مراقبة القضايا عبر احلدود .وسيتم إيالء اهتمام خاص ملراقبة
أوضاع العودة التلقائية احملتملة ومجاالت الضعف احملددة لدى الالجئني
الفلسطينيني الوافدين حديثا ً من سوريا.
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طفل الجئ فلسطيني من سوريا أمام مأواه في البقاع ،حيث أقام مع أسرته
منذ بدء األزمة في سوريا 2018 © .األونروا ،تصوير جيسي تومبسون
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الصحة البيئية
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية

النتاج

االستجابة الحتياجات الصحة العامة لدى
السكان املتضررين.

نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا في اخمليمات
الذين ميلكون قدرة آمنة ومنصفة على الوصول إلى
موارد ومرافق املياه والصرف الصحي والنظافة.

%95

%97

المخرجات

حتسني إدارة النفايات الصلبة داخل مخيمات نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين
يستفيدون من أنشطة جمع القمامة داخل اخمليمات.
األونروا.

%95

%97

توفير إمدادات مياه مأمونة وكافية داخل
مخيمات األونروا.

نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا في اخمليمات
الذين يزودون مبياه صاحلة للشرب لتلبية احتياجاتهم
األساسية.

%95

%97

حتسن نظم تصريف املياه العادمة ومياه
األمطار.

نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا في اخمليمات
الذين يستفيدون من نظم مالئمة لتصريف املياه
العادمة ومياه األمطار.

%95

%97

تعد اخلدمات املتعلقة بنظم إمدادات املياه وتصريف املياه العادمة
ومياه األمطار ،باإلضافة إلى إدارة النفايات الصلبة ومكافحة القوارض
واحلشرات في اخمليمات ،من أهم اخلدمات التي تقدمها األونروا .وبسبب
الضغط اإلضافي الناجت عن زيادة عدد السكان في اخمليمات – مبا في ذلك
الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني السوريني – فإن تقدمي هذه
اخلدمات األساسية قد بلغ حدوده القصوى ،فيما أن البنية التحتية
الرئيسية في اخمليمات ،مثل شبكات اجملاري ونظم تصريف مياه األمطار
وشبكات إمدادات املياه وآبار املياه ،حتتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير
وصيانة .ويتزايد خطر نقص املياه نتيجة لزيادة الطلب ،كما يتزايد خطر
تسرب مياه البحر وحدوث انهيارات (انخفاض في جداول املياه اجلوفية)،
مما قد يؤدي بدوره إلى توترات اجتماعية ،إلى جانب اخملاطر األكثر وضوحا ً
املتعلقة باألمراض ودواعي القلق بشأن الصحة العامة .هناك أيضا
ضغط إضافي على خدمات إدارة النفايات الصلبة ،مما أدى إلى احلاجة إلى
زيادة عمال النظافة ومركبات جمع القمامة واآلالت واملعدات الالزمة
إلدارة النفايات الصلبة .إن احلفاظ على هذه اخلدمات في مجال الصحة

البيئية وحتسينها سيضمن توفر بيئة آمنة ومستقرة داخل اخمليمات.
تتطلب االستجابة الشاملة والفعالة املشاركة اجملتمعية والتنسيق
والرقابة لتعزيز هذه البنية التحتية واحلفاظ على الوصول إلى املياه
للشرب والطهي والنظافة الشخصية واملنزلية .ستركز الوكالة
على تلبية احتياجات الصحة العامة والبيئية لصالح الالجئني
الفلسطينيني من سوريا من خالل الوصول اآلمن واملنصف إلى موارد
ومرافق املياه والصرف الصحي والنظافة ،وحتسني نظم املياه العادمة
ومياه األمطار وإمدادات املياه ،وتنفيذ مشاريع البناء املهمة وأعمال
الصيانة ٢٣على شبكات إمدادات املياه وآبار املياه وإدارة املياه العادمة،
وحتسني إدارة النفايات الصلبة داخل اخمليمات من خالل جمع القمامة
والتخلص منها بفاعلية .متاشيا ً مع استراتيجية الصحة البيئية
خمليمات الالجئني الفلسطينيني في لبنان للفترة  ،2021-2016ستواصل
الوكالة العمل على السبل الالزمة لتقليل النفايات وزيادة إعادة التدوير
من أجل حتسني الصحة البيئية لالجئني الفلسطينيني في لبنان.

عامل نظافة في مخيم برج البراجنة2018 © .
األونروا ،تصوير ربيع عقل
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موظفات ومستفيدات من األونروا يحضرن حلقة تدريبية في
مخيم برج البراجنة 2018 © .األونروا ،تصوير ربيع عقل
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السالمة واألمن
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية

النتاج

تعزز ظروف السالمة واألمن ملوظفي األونروا
من أجل تيسير تقدمي العون اإلنساني
لالجئني الفلسطينيني.

نسبة املوظفني امليدانيني الذين يزودون بالتدريبات
على السالمة واألمن والوعي.

ترصد الوكالة الوضع األمني في لبنان بشكل مستمر ،وبالتنسيق مع
وكاالت األمم املتحدة األخرى واحلكومة اللبنانية ،من أجل التعرف على
التهديدات وأي تدهور محتمل في الوضع األمني ميكن أن يكون له تأثير
سلبي على السكان وعلى عمل الوكالة وبرامجها .كما سيسهم
التمويل في إطار هذا املكون في دعم التأهب لألحداث احلرجة من خالل
تدريب املوظفني امليدانيني على التوعية األمنية وتقدمي املساعدات

%90

%100

اإلنسانية في حالة حدوث طوارئ ،وكذلك من خالل توفير موظفي أمن
إضافيني ،وتوفير املعدات األساسية املتعلقة باالتصاالت ومستلزمات
التعامل مع الصدمات الطارئة .من شأن حتسني األمن وتدابير السيطرة
على الوضع عند استخدام مرافق األونروا أن يحافظ على أمن املوظفني
وسالمتهم أثناء قيامهم بواجباتهم.

اإلصالح الطارئ وأعمال الصيانة على منشآت األونروا
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية

النتاج

إجراء اإلصالحات أو الصيانة على منشآت
األونروا لضمان استمرار اخلدمات,

عدد مرافق األونروا التي مت تأهيلها أو تصليحها.

من املهم صيانة مقرات األونروا وإصالحها من أجل حتسني فاعلية
برامج الطوارئ وضمان استمرار تقدمي خدمات ذات جودة لالجئني
الفلسطينيني من سوريا .ستركز األونروا في سنة  2019على إعادة
تأهيل املراكز الصحية واملدارس ومركزي التدريب املهني التابعني لها،
مبا سيعزز بيئة تعلم إيجابية لصالح الالجئني الفلسطينيني من سوريا
ويتيح لهم االنتظام في الصفوف مع نظرائهم الالجئني الفلسطينيني

11

50

في لبنان ،انسجاما ً مع النهج اجلامع الذي تعتمده الوكالة في التعليم
والتدريب املهني .وفي منطقة البقاع ،حيث يكون فصل الشتاء قاسيا ً
بشكل خاص ويتسم بانخفاض شديد في درجات احلرارة وأمطار غزيرة،
ستكفل األونروا أن تكون مدارس الوكالة ومراكزها الصحية مجهزة
بالقدر الكافي ،مبا في ذلك عن طريق ضمان التشغيل السليم لنظم
التدفئة ومعاجلة التسربات.

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
سعيا ً لالستجابة إلى احتياجات الالجئني الفلسطينيني من سوريا
والالجئني الفلسطينيني في لبنان ،ستحافظ األونروا على قدرات
املوظفني والدعم اإلداري جلميع برامج الطوارئ وتعززها عند االقتضاء وفقا ً
لالستراتيجية املتوسطة األجل للفترة  .2021-2016وستكفل األونروا
أن تكون االستجابة الطارئة عالية اجلدوى مقابل التكلفة وأن الالجئني
الفلسطينيني يستفيدون من مساعدات األونروا وخدماتها إلى احلد
األقصى .وستواصل الوكالة العمل في توافق مع خطة لبنان لالستجابة
لألزمة وتنخرط في التنسيق واالتصال املستمر مع احلكومة اللبنانية

ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية األخرى .كما ستستمر وتتعزز
املشاركة النشطة في التخطيط واالستجابات املشتركة بني الوكاالت
من خالل مجموعات العمل القطاعية ذات الصلة ،وكذلك الفريق
القطري للعمل اإلنساني في لبنان .وستركز دوائر الدعم في الوكالة
بشكل خاص على التعاون على مستوى البلد بهدف حتقيق كفاءات
في اإلنفاق ووفورات بناء على احلجم ،وخاصة في إطار مبادرة مجموعة
األمم املتحدة اإلمنائية – اإلجناز من أجل التنمية «استراتيجية عمليات إدارة
األعمال» ،والتي تشارك األونروا فيها بنشاط٢٤.

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 35

األردن :السياق وتحليل االحتياجات
بقي األردن في سنة  2018البلد الذي يستضيف ثاني أعلى نسبة
من الالجئني مقارنة بسكانه في العالم ،بوجود  89الجئا ً لكل 1000
نسمة ٢٥.أدى تدفق الالجئني بشكل غير مسبوق وتعطل مسارات
التجارة وانخفاض االستثمارات إلى زيادة الضغط على البنية التحتية
االقتصادية واالجتماعية في األردن خالل السنوات األخيرة٢٦.
اعتمد األردن في سنة  2013سياسة عدم دخول الالجئني الفلسطينيني
من سوريا ،مما أدى إلى تقليص عدد القادرين على التماس ملجأ لهم
في البالد .ومع ذلك ،ال يزال الفلسطينيون يدخلون األردن من سوريا،
حتى وإن بأعداد أقل .بعضهم من حاملي جوازات سفر أردنية ووثائق
وطنية متكنهم من املرور على املعابر احلدودية بدرجة أقل من القيود،
والبعض اآلخر يصلون إلى احلدود دون وثائق أردنية ويدخلون بشكل غير
منظم .يعيش الالجئون الفلسطينيون الذين دخلوا من سوريا ويقيمون
في األردن بشكل غير نظامي حتت خطر مستمر باالعتقال واالحتجاز
وإمكانية اإلرجاع القسري إلى سوريا .ويشكل افتقارهم إلى الوضع
القانوني في األردن ومخاطر احلماية املرتبطة بذلك مصدر اهتمام كبير
بالنسبة لألونروا.
ارتفع عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا املسجلني لدى األونروا في
األردن ،نتيجة وفود أعداد جديدة وبسبب النمو الطبيعي للسكان ،من
 16,779فردا ً في تشرين األول/أكتوبر  2017إلى  17,719في نهاية تشرين
األول/أكتوبر  .2018واستنادا ً إلى االجتاهات امللحوظة ،تتوقع األونروا زيادة
عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى  18,500شخص بحلول
نهاية سنة  .2019ووفقا ً لقاعدة بيانات الوكالة ،فإن  %31من الالجئني
الفلسطينيني من سوريا املسجلني هم أفراد في أسر تعيلها نساء،
مما يزيد من ضعفهم .في تشرين األول/أكتوبر  ،2018أعيد فتح معبر
نسيب احلدودي بني األردن وسوريا ملرور الناس والبضائع بعد إغالق دام

ثالث سنوات .وفي حني أن إعادة فتح احلدود قد تسهم في تسهيل
عودة الالجئني من تلقاء ذاتهم إلى سوريا ،تتوقع األونروا أن يظل أغلب
الالجئني الفلسطينيني من سوريا في األردن خالل سنة  ،2019بنا ًء على
االجتاهات املرصودة حاليا.
بغية حتقيق استخدام أكثر كفاءة للموارد احملدودة ،ولضمان استمرار
حصول الالجئني الفلسطينيني من سوريا األشد ضعفا ً على
املساعدات األساسية ،راجعت األونروا ،في النصف الثاني من سنة
 ،2018آلياتها لتقييم مجاالت الضعف لدى الالجئني الفلسطينيني
من سوريا في األردن .وحصل الالجئون الفلسطينيون من سوريا الذين مت
تقييمهم كضعفاء للغاية وأولئك الذين مت حتديدهم على أنهم يعانون
من بواعث قلق بشأن احلماية على مبلغ كامل من املساعدات النقدية
بقيمة  40دوالرا ً أمريكيا ً للشخص شهرياً ،في حني حصل الالجئون
املقيمون كضعفاء على مبلغ مخفض قدره
الفلسطينيون من سوريا
ّ
 9.58دوالر للشخص شهرياً .هذا املبلغ يطابق االستحقاق املنطبق على
الالجئني الفلسطينيني في األردن املستفيدين من برنامج شبكة األمان
االجتماعي في األونروا .وستواصل الوكالة استخدام هذا النهج في
إطار النداء الطارئ لسنة  2019بشأن أزمة سوريا اإلقليمية.
ستعتمد استجابة األونروا لألزمة السورية في األردن في سنة  2019على
املكونات األربعة التالية )1( :توفير اإلغاثة اإلنسانية من خالل برنامج
مساعدات نقدية موجه )2( ،وتقدمي اخلدمات الصحية األساسية)3( ،
وتقدمي دعم التعليم في حاالت الطوارئ )4( ،وخدمات الصحة البيئية
وإدارة النفايات الصلبة .وسيتم تعزيز هذه املكونات بأهداف مشتركة
ترمي إلى حتسني بيئة احلماية لالجئني الفلسطينيني الضعفاء ومتتني
القدرات البشرية والتنسيق واإلدارة.

األردن :افتراضات التخطيط
مبا أنه من غير املرجح حدوث عودة تلقائية ألعداد كبيرة من الالجئني
الفلسطينيني إلى سوريا ،فمن املتوقع أن تظل غالبية الالجئني
الفلسطينيني من سوريا في األردن .ضمن هذا السياق ،ستظل األونروا
هي املقدم الرئيسي للخدمات لالجئني الفلسطينيني من سوريا في
األردن.

استمرار االعتماد على خدمات األونروا :سيواصل الالجئون
الفلسطينيون من سوريا االعتماد على املساعدات من األونروا بسبب
ضعفهم الشديد ونقص القدرة على الوصول إلى الفرص االقتصادية
األخرى.

تقييد الدخول إلى األردن :ستظل سياسة احلكومة األردنية بعدم
تستند استجابة الوكالة في سنة  2019إلى افتراضات التخطيط إدخال الالجئني الفلسطينيني من سوريا قائمة ،وسيظل خطر اإلعادة
التالية:
القسرية يثير اخملاوف ،وال سيما بالنسبة ألولئك الذين ال ميلكون صفة
تزايد عبء احلاالت في سنة  :2019سيستمر عدد الالجئني قانونية أو الذين يعتبرون مصدر قلق أمني .سيؤثر هذا باألساس على
الفلسطينيني من سوريا الذين يتوجهون إلى األونروا طلبا ً للمساعدة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين ال ميلكون وثائق أردنية .في حني
من املتوقع أن تظل غالبية الالجئني الفلسطينيني من سوريا في األردن
في التنامي ببطء ،ليصل إلى  18,500مع نهاية سنة .2019
في سنة  ،2019ستواصل األونروا مراقبة ديناميكيات احتماالت العودة
ارتفاع مستوى الضعف :سيظل حوالي  %95من الالجئني الفلسطينيني التلقائية وستحافظ على املرونة التشغيلية من أجل التكيف مع أي
من سوريا مصنفني كضعفاء أو ضعفاء للغاية.
تغيير ذي أهمية.
التدهور االقتصادي يؤثر على قدرات الصمود :سيظل الوضع صعوبة بيئة احلماية والبيئة القانونية لالجئني الفلسطينيني
االجتماعي-االقتصادي لالجئني الفلسطينيني من سوريا صعباً ،حيث من سوريا :ستظل البيئة القانونية وبيئة احلماية لالجئني
يتزايد استنزاف املوارد اجمللوبة من سوريا ،وتظل فرص العمل محدودة ،الفلسطينيني من سوريا مقيدة ،وكذلك بالنسبة للوصول إلى
ويستمر األداء الضعيف لالقتصاد األردني.
التوظيف واخلدمات والتسجيل املدني واإلجراءات القانونية.
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األردن :التدخالت الخاصة بكل قطاع
الجئون فلسطينيون من سوريا في مأواهم في منطقة
الزرقاء 2017 © .األونروا ،تصوير هشام شحروري
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المساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية ،بما فيها الغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية

النتاج

الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون
على تلبية احتياجاتهم األساسية للحفاظ
على حياتهم والتدبر مع األزمات املفاجئة.

نسبة الالجئني الفلسطينيني املستهدفني من
سوريا الذين يستفيدون من تدخل واحد أو أكثر من
مساعدات األونروا الطارئة.

%100

%100

المخرجات

عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين يتلقون
مساعدات نقدية غير مشروطة لكل جولة توزيع
(مصنفا ً حسب اجلنس).

الالجئون الفلسطينيون من سوريا يحصلون
على مساعدات إغاثية (مساعدات غذائية ،عدد أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا التي مت
ومواد غير غذائية ،ومساعدات في املأوى).
تزويدها مبساعدات نقدية ملرة واحدة.
عدد أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا التي مت
تزويدها مبساعدات للتأهب لفصل الشتاء.
يكمن الغرض من اجلزء اخلاص باملساعدات النقدية غير املشروطة
املنتظمة في تغطية االحتياجات األساسية ،مثل الغذاء واملواد
غير الغذائية واملأوى ،وتيسير الوصول إلى اخلدمات ،مبا في ذلك
التنقل والكهرباء وإمدادات املياه.

16,125

18,500
(إناث 9,620
ذكور )8,880

122

300

٢٧ 4,404

4,625

دوالر أمريكي للشخص شهريا ً ،في حني سيتلقى سائر الالجئني
الفلسطينيني الضعفاء من سوريا مبلغ  9.58دوالر أمريكي
للشخص في الشهر.

سيوفر اجلزء الثاني من البرنامج الدعم للتأهب لفصل الشتاء
قامت األونروا في سنة  2018مبراجعة عملياتها الطارئة في األردن ،من أجل توفير وقود التدفئة واملالبس الدافئة وتغطية االرتفاع
مع التركيز بشكل خاص على برنامج للمساعدات النقدية غير في استخدام الكهرباء والتكاليف األخرى املتعلقة مبوسم
املشروطة الذي يستهدف الالجئني الفلسطينيني من سوريا ،الشتاء .ومن املتوقع خالل الربع األخير من سنة  2019أن يحتاج
من أجل حتسني التماسك وزيادة الكفاءة وفعالية اإلدارة ،مع ما مجموعه  4,625أسرة ملساعدة في فصل الشتاء ،مبا يعادل
ضمان عدم انقطاع اخلدمات املقدمة إلى الالجئني الفلسطينيني نسبة  %100من أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا في األردن.
الضعفاء من سوريا .وحصل الالجئون الفلسطينيون من تقدم مساعدات التأهب لفصل الشتاء بنا ًء على حجم األسرة،
سوريا الذين مت تقييمهم كضعفاء للغاية وأولئك الذين مت حيث تتلقى األسر ما بني  277دوالر ا ً و 453دوالر ا ً اعتماد ا ً على عدد
حتديدهم على أنهم يعانون من بواعث قلق بشأن احلماية على أفرادها .هذه املنهجية تتماشى مع املساعدات اخلاصة بفصل
مبلغ كامل من املساعدات النقدية بقيمة  40دوالر ا ً أمريكيا ً الشتاء التي يقدمها اجملتمع اإلنساني الدولي إلى الالجئني غير
للشخص شهريا ً ،في حني حصل الالجئون الفلسطينيون من الفلسطينيني في األردن.
سوريا
ّ
املقيمون كضعفاء على مبلغ مخفض قدره  9.58دوالر أما اجلزء الثالث من البرنامج فيتعلق بتقدمي منح نقدية طارئة
للشخص شهريا ً
على
املنطبق
االستحقاق
يطابق
املبلغ
هذا
.
ملرة واحدة تبلغ قيمتها املتوسطة  200دوالر أمريكي ،وسيتم
الالجئني الفلسطينيني في األردن املستفيدين من برنامج شبكة تقدميها ملا يقدر بنحو  300أسرة تعاني من أزمة أو صدمة ذات
األمان االجتماعي في األونروا .وتتاح آليات للشكوى لالجئني تأثير كارثي على وضعها االقتصادي .وقد مت حتى  30أيلول/
الفلسطينيني من سوريا ،حيث يستجيب املوظفون امليدانيون سبتمبر  2018منح حاالت الالجئني الفلسطينيني من سوريا
عن طريق إعادة فحص امللفات وإجراء زيارات لألسر وتسليط احملددة ضمن هذا اجلزء مبلغ  350دوالر ا ً أمريكيا ً .مع ذلك ،بُذلت
الضوء على حاالت الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين جهود لتنسيق اجلزء اخلاص باملساعدات النقدية مع برنامج
لديهم احتياجات ملحة.
اإلغاثة واخلدمات االجتماعية االعتيادي في األونروا من خالل
ستواصل األونروا في األردن في سنة  2019تنفيذ برنامج
مساعداتها النقدية على أساس النهج املوضح أعاله .سيحصل
جميع الالجئني الفلسطينيني من سوريا الضعفاء للغاية،
وكذلك الالجئون الفلسطينيون من سوريا الذين يعانون من
بواعث قلق تتعلق باحلماية ،على حتويالت اجتماعية بقيمة 40

اعتماد نفس االستحقاق البالغ  200دوالر أمريكي حلاالت الالجئني
الفلسطينيني من سوريا التي يتم حتديدها.

ترتبط األجزاء الثالثة لبرنامج املساعدات النقدية معا ً لتقلل
حالة الضعف لدى الالجئني الفلسطينيني من سوريا في بيئة
احلماية واملساعدات التي تعاني من القيود.
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الجئ فلسطيني من سوريا يتلقى معلومات عن برنامج مساعدات األونروا من
خالل رسالة نصية قصيرة 2018 © .األونروا ،تصوير كريستيني فان دير برينك
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ممرضة في مركز النزهة الصحي تعتني بطفل رضيع.
©  2017األونروا ،تصوير محمد مقايضة
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الصحة الطارئة
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية

النتاج

يتخفف أثر األزمة على اخلدمات الصحية
لالجئني.

عدد استشارات الالجئني الفلسطينيني من سوريا
التي تدعمها األونروا (الرعاية الصحية األولية
والثانوية والتخصصية).

11,255
(إناث 6,445
ذكور )4,810

15,000
(إناث 8,589
ذكور )6,411

المخرجات

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون
الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األولية.

عدد زيارات الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى
مرافق األونروا الصحية (مصنفا ً حسب اجلنس).
عدد مراكز األونروا الصحية ونقاطها الصحية
املتنقلة العاملة.

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون
الوصول إلى رعاية االستشفاء (الثانوية
والتخصصية).

عدد حاالت االستشفاء التي قدمتها األونروا للمرضى
من بني الالجئني الفلسطينيني من سوريا.

الالجئون الفلسطينيون من سوريا ميلكون
القدرة على الوصول إلى األدوية األساسية
واللوازم الطبية.

نسبة املراكز الصحية التي ال يوجد فيها انقطاع في
مخزون  12مادة خاضعة للتتبع.

يضمن برنامج األونروا للصحة الطارئة أن ميلك جميع الالجئني
الفلسطينيني من سوريا املقيمني في األردن إمكانية الوصول غير
املقيد إلى خدمات الصحة األولية اجملانية في مراكز األونروا الصحية
املوجودة في جميع أنحاء البالد والبالغ عددها  30مركزاً ،مبا يشمل أربع
عيادات متنقلة .ستحافظ األونروا على هذا املستوى من اخلدمات على
مدار سنة  2019مع ضمان أن تكون هذه اخلدمات متاحة للجميع ،مبن
فيهم أولئك الذين يواجهون قضايا صعبة تتعلق باحلماية ،وكذلك
الذين تتقيد حرية حركتهم مبا يؤثر على قدرتهم على السفر إلى
نقاط اخلدمات ،كما هو حال  509الجئني يوجدون في حدائق امللك عبد
اهلل٢٨.

10,926

15,000
(إناث 8,303
ذكور )6,197

30

30

329

500

(إناث 214

(إناث 286

ذكور )115

ذكور )214

(إناث 6,231
ذكور )4,695

%99

%100

تتم أيضا ً إحالة الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى مقدمي خدمات
خارجيني لتلقي الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية ،فيما تغطي
األونروا تكاليف العالج في املستشفيات للحاالت التي يتم التحقق
منها .وتشمل اخلدمات ،على سبيل الذكر ال احلصر ،تغطية عالج مرضى
األمراض غير السارية ،مبا يشمل السكري وارتفاع ضغط الدم ،وأولئك
الذين يحتاجون إلى فحوص الكشف عن مشاكل األسنان .سيستمر
تقدمي هذه اخلدمات الصحية لالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين
بحاجة إليها طوال سنة  .2019وإذا كانت هناك مخاطرة محققة
تتعلق باحلماية في حال توجه أي من الالجئني الفلسطينيني من سوريا
إلى املستشفيات احلكومية ،فيمكن عندئذ إحالة هؤالء الالجئني إلى
مرافق صحية خاصة لتلقي العالج فيها.

التعليم في أوضاع الطوارئ
النتاج/المخرج

المؤشرات

خط األساس

الغاية

النتاج

الالجئون الفلسطينيون من سوريا قادرون
على مواصلة تعليمهم على الرغم من
النزاع والتهجير.

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا
والسوريني الذين يتخرجون من التعليم األساسي.

82

97
(إناث 57
ذكور )40

عدد املدارس التي يتم تأهيلها.

20

10
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المخرجات

عدد مدارس األونروا التي تستضيف الجئني
فلسطينيني من سوريا وسوريني.

138

138

20

10

1,353

1,500

عدد موظفي التعليم املدربني على تقدمي التعليم في
أوضاع الطوارئ بنا ًء على نهج األونروا في التعليم في
أوضاع الطوارئ.

43

29

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين
يلتحقون مبراكز التدريب املهني وكلية العلوم التربوية
واآلداب.

22

35

1,074

1,500

عدد املدارس املزودة باملعدات (أثاث ،تدفئة ،جتهيزات
أخرى).
الطلبة الالجئون الفلسطينيون ميلكون
القدرة على الوصول إلى التعليم من خالل
الصفوف االعتيادية واخلاصة وأساليب
التعلم البديلة.

الطلبة الالجئون الفلسطينيون من سوريا
يحصلون على الدعم النفسي-االجتماعي.

الطلبة الالجئون الفلسطينيون يحصلون
على مواد وأنشطة تعليمية وترفيهية.

عدد األطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا
والسوريني في سن املدرسة امللتحقني بالصفوف
االعتيادية في مدارس األونروا.

عدد األطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا في
سن املدرسة احلاصلني على دعم نفسي-اجتماعي.
عدد موظفي التعليم املدربني على نهج التعليم
اجلامع لدى الوكالة في تقدمي الدعم النفسي-
االجتماعي.

71

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا
والسوريني الذين يحصلون على مواد تعليمية
وترفيهية (أدوات العودة إلى املدرسة ،أدوات الدعم
النفسي-االجتماعي/الترفيه ،القرطاسية).

1,396

عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين
شاركوا في نشاط ترفيهي والصفي واحد على األقل
خالل العام.

سيواصل الالجئون الفلسطينيون من سوريا االلتحاق باملرافق
التعليمية للوكالة واحلصول على إمكانية الوصول املتكافئ إلى
التعليم اجلامع في مدارس األونروا البالغ عددها  169مدرسة في األردن.
في بداية السنة الدراسية  ،2019/2018انتظم في  138مدرسة للوكالة
 1,353الجئا ً من سوريا ،يتكونون من  997الجئا ً فلسطينيا ً من سوريا
و 356الجئا ً سورياً ،فيما يتوقع أن يلتحق بالتعليم لدى األونروا 147
طفال ً إضافيا ً في سن املدرسة من حدائق امللك عبد اهلل بدءا ً من أيلول/
سبتمبر  ٣٠ .2019كان الطلبة الالجئون السوريون يسجلون في مدارس
األونروا في بداية األزمة بروح من التضامن مع الالجئني ،ولكن هذه
املمارسة توقفت في سنة  2013بسبب الضغوط على املوارد .ويواصل
الالجئون الفلسطينيون من سوريا التسجيل ،فيما أن الالجئني غير
الفلسطينيني الذين سبق تسجيلهم في مدارس األونروا سيواصلون
تعليمهم حتى إنهاء الصف العاشر ،وهو الصف األخير للتعليم الذي
تقدمه األونروا في مدارسها في األردن.
متاشيا ً مع نهج التعليم في حاالت الطوارئ املعتمد على نطاق الوكالة،
ستواصل األونروا دعم االحتياجات التعليمية والنفسية-االجتماعية
احملددة لدى الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا واالستجابة لها.
سيتواصل تنفيذ أنشطة التعليم في حاالت الطوارئ في سنة 2019
مبا يتماشى مع الفروع البرامجية للتعليم في حاالت الطوارئ التي
تشمل )1( :ضمان توفير بيئة تعلم سليمة وآمنة )2( ،وضمان احلفاظ

941

98

٢٩1,500

1,500

على جودة التعليم والتعلم أثناء الطوارئ )3( ،وتعزيز انخراط ومشاركة
اجملتمع احمللي والطلبة )4( ،وحتسني إدارة بيانات التعليم في حاالت
الطوارئ .في هذا الصدد ،سيستخدم التمويل لتوظيف عدد إضافي
من املرشدين التربويني الالزمني لالستجابة إلى االحتياجات النفسية-
االجتماعية لألطفال .وستستمر األنشطة الترفيهية و»أيام املرح» في
دعم الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا وأقرانهم في مدارس
األونروا بنا ًء على دليل الوكالة لألنشطة الترفيهية.
وسيتم تقدمي الدعم املادي ،مبا يشمل توفير الكتب املدرسية واملقاعد
واملواد الترفيهية وغيرها من التجهيزات الالزمة ،للمدارس التي
تستضيف الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا .كما سيجري
تدريب موظفي التعليم امليدانيني على تدابير السالمة واألمن.
ستكفل األونروا أيضا ً التحاق  35طالبا ً مبراكز التدريب املهني وكلية
العلوم التربوية واآلداب التابعة لها مجانا ً لدعم مشاركتهم في سوق
العمل وحتسني آفاق العمل املتاحة أمامهم .يلزم أيضا ً إجراء أعمال
اإلصالح والصيانة على مدارس األونروا في ضوء الضغوط التي أوجدها
تزايد أعداد الطلبة .خالل سنة  ،2019تخطط األونروا للقيام بأعمال
اإلصالح والصيانة على  10مدارس ،باستهداف املدارس التي ينتظم
فيها عدد كبير من أطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا ،وذلك
بغية حتسني أحوال املباني القائمة وضمان توفر بيئة تعلم تراعي
السالمة واألمن.
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فتاة الجئة فلسطينية من سوريا في مدرسة األمير حسن.
© غير مؤرخة ،األونروا ،تصوير فيوال بروتوميسو

الحماية
النتاج/المخرج

خط األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

المخرجات

حتسن استجابة الوقاية واحلماية لصالح
الالجئني الفلسطينيني من سوريا.

عدد األفراد الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين
يحالون إلى شركاء خارجيني لتلقي اإلرشاد القانوني.
عدد أفراد الطاقم في األونروا الذين مت تدريبهم على احلماية.

ال يزال الالجئون الفلسطينيون من سوريا الباقون في األردن
بطريقة غير نظامية يعيشون حتت خطر االعتقال واالحتجاز
واإلعادة القسرية .إن افتقارهم إلى الصفة القانونية وما يرافق
ذلك من مخاطر على احلماية يشكل مصدر اهتمام بالغ بالنسبة
للوكالة ،وستواصل األونروا رصد وضعهم واملناصرة لدى السلطات
األردنية والتواصل مع املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان من أجل
حتسني وتعزيز بيئة احلماية لالجئني الفلسطينيني من سوريا.
ستواصل الوكالة تقدمي دعم موجه لألفراد واألسر ،مبن فيهم
الالجئني الفلسطينيني من سوريا ،الذين يواجهون العنف القائم
على النوع االجتماعي ،وقضايا حماية الطفل ،واعتبارات احلماية
العامة .ميكن أن تتضمن مثل هذه احلواجز قضايا الوصول إلى
اخلدمات ،وسحب وثائق الهوية ،واالحتجاز ،وإلغاء اجلنسية.
وستكفل األونروا تقدمي التدريب للباحثني االجتماعيني العاملني
لديها على الكشف عن التهديدات على احلماية واحلاالت ذات
الصلة وتقدمي املشورة بشأن تدابير احلد من دواعي القلق املتعلقة
باحلماية.

21

60

1,072

300

ستجري إحالة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين لديهم
دواعي قلق متعلقة باحلماية داخليا ً إلى برامج األونروا األخرى
للحصول على اخلدمات حيثما يكون ضروريا ً ومناسبا ً ،وفي حال
لم تكن خدمات األونروا قادرة على معاجلة بعض اعتبارات احلماية
احملددة ،مثل تلك احمليطة بالقضايا القانونية وقضايا الوثائق،
فستحال هذه احلاالت إلى مقدمي خدمات خارجيني للحصول
على خدمات متخصصة .وستقدم األونروا املشورة والتوجيه
الفني بشأن إجراءات اإلحالة وبروتوكوالت التدخل.
ال يزال تعميم احلماية في تقدمي اخلدمات ومن خاللها يحظى
باألولوية عبر األونروا ،باإلضافة إلى تزويد البرامج بالدعم الفني
في املسائل املتعلقة باحلماية .تقدم األونروا أيضا ً التدريبات
وبناء القدرات ملوظفيها بشأن حماية الطفل والعنف القائم
على النوع االجتماعي واحلماية العامة .وستساهم الوكالة
بنشاط في تعزيز القضايا الشاملة وتعميم األطر ذات الصلة
على نطاق الوكالة ،مثل إطار حماية الطفل والدالئل اإلرشادية
لدمج اإلعاقة.
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الصحة البيئية
النتاج/المخرج

خط
األساس

المؤشرات

الغاية ()2018

النتاج

االستجابة الحتياجات الصحة العامة لدى
السكان املتضررين داخل حدائق امللك عبد
اهلل.

نسبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين ميلكون
قدرة آمنة ومنصفة على الوصول إلى موارد ومرافق
املياه والصرف الصحي والنظافة داخل حدائق امللك
عبد اهلل.

اليتوفر

%100

المخرجات

حتسني إدارة النفايات الصلبة داخل حدائق
امللك عبد اهلل.

عدد أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا
والسوريني في حدائق امللك عبد اهلل التي تستفيد
من أنشطة جمع القمامة.

اليتوفر

135
(الجئون فلسطينيون
من سوريا 116
سوريون )19

عدد عمال النظافة الذين يتم توظيفهم.

اليتوفر

24

تعد اخلدمات املتعلقة بجمع النفايات الصلبة في مخيمات
الالجئني الفلسطينيني من ضمن أهم اخلدمات التي تقدمها
األونروا .وفيما يقيم الالجئون الفلسطينيون من سوريا في
مجتمعات مضيفة ،يصبح هناك طلب متزايد على جمع
النفايات الصلبة ،وإن لم يتلق هذا الطلب االهتمام الالزم ،فمن
شأنه أن يؤدي إلى توترات اجتماعية ،فضال ً عن اخملاطر األكثر

وضوحا ً بخصوص انتشار األمراض .من أجل التصدي لهذه
القضايا ،ستدعم األونروا التخلص اآلمن من النفايات الصلبة
وتنفيذ تدابير السيطرة على نواقل األمراض عن طريق تقدمي
املعدات الالزمة ،مثل مكنة لسحق القمامة ،في حدائق امللك
عبد اهلل ،حيث يتواجد الجئون فلسطينيون من سوريا.
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تدريب على اإلشراف على إدارة احلاالت 2017 © .األونروا

3
ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ.

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة
دعم قدرات املوظفني واإلدارة ضروري لضمان تقدمي استجابة
عاجلة وفعالة الحتياجات الالجئني الفلسطينيني من سوريا.
ستستمر وحدة تنسيق الطوارئ في تقدمي الدعم في مجال
التنسيق وبناء القدرات وإدارة االستجابة الطارئة في مكتب
إقليم األردن .وستعمل الوحدة عن قرب مع اجملتمع اإلنساني
الوطني والدولي في األردن من أجل مواءمة استجابة األونروا
لالجئني الفلسطينيني من سوريا ،بقدر ما هو مناسب ،مع
االستجابات التي تقدمها األطراف الفاعلة األخرى لالجئني غير
الفلسطينيني من سوريا .ستشرف وحدة تنسيق الطوارئ على
تنفيذ خطط االستجابة على مستوى اإلقليم ودمج املعايير
الدنيا ملشروع إسفير (التعليم ،والصحة ،واحلماية ،واملال لتأمني
الغذاء) في البرامج املقدمة على مستوى اإلقليم .وعلى مستوى

الوكالة ،ستقدم الوحدة الدعم لألونروا من خالل تطوير وتعميم
األدوات مثل إجراءات العمل املوحدة والنظم اخلاصة بتسجيل
الالجئني وتوزيع املساعدات النقدية ،وخاصة إدارة املعلومات
والرصد ،من أجل حتسني الكفاءة العامة لالستجابة على
مستوى املنطقة.
خالل سنة  ،2019سيتم توظيف عدد إضافي من موظفي
الطوارئ لضمان تقدمي خدمات ذات جودة عن طريق تخفيض عدد
الالجئني الفلسطينيني من سوريا اخملدومني لكل باحث أو باحثة
اجتماعية ،مما سيسهم في حتسني املساعدة واملتابعة وفي
ضمان تقدمي ردود عاجلة ودقيقة على االستفسارات اخلارجية
والداخلية بخصوص الالجئني الفلسطينيني من سوريا في األردن.
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االستجابة اإلقليمية

الجئون فلسطينيون مهجرون من مخيم اليرموك يستلمون
املساعدات الطارئة في يلدا 2018 © .األونروا ،تصوير فرناند فان تيتس

النتاج/المخرج

يتم تنفيذ االستجابة وإدارتها
بفاعلية ،بقدر التمويل املتاح.

خط
األساس

الغاية

المؤشرات

تقرير منتصف العام حول التقدم احملرز في النداء الطارئ يصدر خالل  120يوما ً
بعد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير.

 120يوما ً

 120يوما ً

مسودة التقرير السنوي اخلاص بالنداء الطارئ تصدر خالل  120يوما ً بعد نهاية
الفترة التي يغطيها التقرير.

 120يوما ً

 120يوما ً

2

2

مراجعة تنفيذ النداء الطارئ من خالل استعراض النتائج نصف السنوية والسنوية.
تتولى دائرة التخطيط في األونروا املسؤولية عن تخطيط وتنسيق أنشطة
االستجابة اإلنسانية ،مبا يشمل املكون اإلقليمي الستجابة الوكالة
ألزمة سوريا .وهذا يتضمن التنسيق مع منظومة العمل اإلنساني على
عمان بخصوص البرامج واملناصرة واستقطاب
املستوى اإلقليمي في ّ
التمويل ،إلى جانب إصدار الوثائق الرئيسية والنداءات والتبليغ واملراقبة
بخصوص هذه النداءات .تشارك األونروا بنشاط في خطة االستجابة
اإلنسانية بشأن سوريا ككل واخلطة اإلقليمية لقدرات الصمود والالجئني
للفترة  2019-2018وفرق العمل الفنية والرفيعة املستوى ذات العالقة٣١.
عندما يفاد عن الجئني فلسطينيني من سوريا خارج أقاليم عمل الوكالة،
فإن الوكالة تتواصل مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
والشركاء اآلخرين وحتيلهم إليهم لضمان أن يحصل هؤالء الالجئون على
الدعم واحلماية التي يخولون بها .يوجد لدى األونروا مكتب تنسيق في
مصر ،ينسق الدعم حلوالي  3,000فلسطيني من سوريا اتخذوا طريقهم
إلى هناك .ويحصل هؤالء الالجئون ،من خالل وكاالت األمم املتحدة وشركاء
العمل اإلنساني احملليني ،على قسائم باألغذية ومساعدات صحية
وتدريب مهني على املهارات األساسية والتصنيع الغذائي وغير ذلك من
فرص كسب العيش.
ضمن هذا النداء ،يحافظ موظف مسؤول عن الطوارئ ٣٢على مهام
اإلشراف اليومي على استجابة الوكالة لألزمة ،وضمان توفر قدرات

مكرسة لتقدمي املشورة السياسية والتأهب للطوارئ واالتصاالت .ومن
أجل ضمان املساعدة الفنية في حتليل البيانات لبرامج الوكالة الطارئة،
سيتم االحتفاظ باختصاصي في اإلحصاء ضمن هذا النداء الطارئ٣٣.
ستحتفظ دائرة التخطيط باإلشراف على املراقبة والتبليغ عن أنشطة
الطوارئ باستخدام إطار اإلدارة القائمة على النتائج الذي يطبق على
نطاق الوكالة ككل .تواصل مكاتب األقاليم الثالثة جمع البيانات يوميا ً
والتبليغ عنها إلى نظام اإلدارة القائمة على النتائج بشكل فصلي.
وستجري مراجعة التقدم نحو النتائج املنتظرة على مستوى األقاليم
بشكل فصلي وعلى مستوى الوكالة بشكل نصف سنوي .وستزود
التقارير اخلارجية األطراف املعنية باملستجدات عن النتائج احملرزة مرتني
في السنة من خالل تقرير نصف سنوي وتقرير سنوي .ستحتفظ األونروا
كذلك بوظائف أخرى على مستوى الرئاسة دعما ً لعمليات الطوارئ ،مثل
اخلدمات القانونية ،مبا يشمل التفاعل مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
بقيادة دائرة الشؤون القانونية.
تظل األونروا بحاجة إلى قدرات إضافية لتعزيز التخطيط واإلدارة واملراقبة
والتقييم للتدخالت الطارئة ،وضمان سالمة وأمن املوظفني والالجئني.
وهذا األمر حيوي لضمان الكفاءة والفاعلية في تنفيذ األنشطة وصيانة
وتطوير القدرات الالزمة لالستجابة الفعالة للطوارئ املفاجئة.

المسببات

•ارتفاع مستوى خطر التعرض للعنف
والبيئة غير اآلمنة.
•اإلخفاق في حتقيق النتائج وإظهارها أمام
األطراف املعنية.
•تعرض جودة البرامج للخطر.
•عدم استناد قرارات السياسات على دالئل
أو بيانات موثوقة.
•رفع دعاوى قانونية ضد األونروا.
•انخفاض ثقة األطراف املعنية في األونروا.

العواقب

الملحق رقم  :1سجل المخاطر

الحدث

استراتيجية/برامجية

•تغيرات مستمرة وغير خاضعة للتنبؤ في
بيئة العمل.
•حتقق جزئي للغايات البرامجية والتنفيذية.
•انخفاض الفعالية في اإلدارة واحلاكمية.
•التأخير في تنفيذ اإلصالح.

•الواقع السياسي واألمني للنزاع السوري
املطول.
•عدم كفاية القدرات التشغيلية أو
البرامجية الالزمة لتنفيذ اخلطط.
•عدم توفر القدر املالئم من التقييم أو
التخطيط أو مراقبة اخلطط.
•غياب امللكية ،وعدم كفاية املساءلة،
ومقاومة للنتائج املستهدفة.
•التداخالت وضعف القدرات.
•عدم تلبية احلاجة خلدمات اإلحالة سواءً
من الناحية الكيفية أو الكمية

آلية التخفيف/التدبر
•إعداد التقييمات وحتليل النزاع
واالسترشاد بها عند اتخاذ قرارات اإلدارة.
•تعزيز الشراكة مع املنظمات الوطنية
والدولية لتحقيق الكفاءة والفاعلية.
•تقوية التقيد بدورة إدارة املشاريع
(تطوير واستخدام خطط العمل واإلطار
املنطقي).
•مأسسة إدارة دورة البرامج اإلنسانية
واملراقبة البرامجية واملالية الدورية.
•تقوية االتصال مع أهم األطراف املعنية.
•توفير بناء القدرات املستمر للموظفني.

مراقبة إدارة المخاطر
•رصد مستجدات الوضع األمني.
•إجراء رصد دوري من خالل مراجعات
اإلدارة الفصلية ومراجعة النتائج نصف
السنوية ومراجعة امليزانية شهرياً.
•املراقبة البرامجية واملالية املنتظمة من
خالل اجتماعات اإلدارة الشهرية.
•املراقبة املنتظمة الستراتيجيات اإلصالح
من خالل خطة العمل السنوية والتقرير
السنوي.
•مراجعة وحتديث دوري لسجل اخملاطر في
األونروا.
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مالية

•نقص في التزام املانحني بدعم خطة
االستجابة اإلقليمية.
•تراجع القوة الشرائية (تقلب أسعار صرف
العمالت والتضخم).
•انخفاض الكفاءة في النفقات.

أخطار

•التصعيد في النزاع و/أو حدوث كوارث
طبيعية.
•تصاعد التهديدات الشخصية لالجئني
واملوظفني ومرافق األمم املتحدة (األمان
الشخصي).
•استمرار نزوح الالجئني الفلسطينيني
وحتركاتهم من اخمليمات والتجمعات.
•قواعد وأنظمة السالمة واألمن للموظفني
احملليني غير مشمولة في إطار األمم املتحدة
لألمن.
•تراجع صيانة البنية التحتية يؤدي إلى
ظروف عمل غير آمنة.

•إعياء املانحني وانخفاض أولوية االستجابة
اإلنسانية في سوريا.
•االحتياجات اإلنسانية تفوق حجم
االستجابة الدولية.
•منافسة من حاالت طوارئ أو قضايا
إقليمية أخرى.
•حدود في كفاية وظائف التدقيق والرقابة.
•استمرار االنكماش االقتصادي ،يفاقمه
انعدام األمن و/أو العقوبات.

•التصعيد في النزاع و/أو حدوث كوارث
طبيعية.
•تصاعد التهديدات الشخصية لالجئني
واملوظفني ومرافق األمم املتحدة (األمان
الشخصي).
•استمرار نزوح الالجئني الفلسطينيني
وحتركاتهم من اخمليمات والتجمعات.

•انخفاض في مساهمات املانحني لصالح
سوريا.
•عدم القدرة على تقدمي استجابة
كافية لالحتياجات املتزايدة لالجئني
الفلسطينيني من سوريا.
•ارتفاع عدم الرضا بني املوظفني.
•مخاطر ائتمانية في تنفيذ العمليات.

•تزايد التهديدات واإلصابات املتعلقة
بالعنف والتهجير في أوساط الالجئني
املسجلني لدى األونروا.
•تزايد نزوح املوظفني وإعيائهم.
•تعرض أصول األونروا ألضرار أو فقدانها،
انتهاك امتيازات األونروا وحصاناتها.
•انخفاض القدرة على الوصول إلى
واخمليمات
واملنشآت
املستفيدين
والتجمعات.
•عدم توفر معايير مالئمة لواجب الرعاية
بخصوص السالمة واألمن.
•إخالء جزئي أو كلي للموظفني الدوليني.

•التفاعل بشكل مكثف ومنتظم مع
املانحني واألطراف الدولية ذات الشأن.
•اتباع نهج استراتيجي في استقطاب
التمويل.
•إعطاء األولوية للمشاريع الرئيسية.
•وضع نظم مالية وإدارية فعالة.
•إجراء أنشطة التدقيق والرقابة وتنفيذ
التوصيات التي تخرج بها.

•وضع خطط خاصة بكل إقليم لتعميم
السالمة واألمن.
•جميع املوظفني مدربون بالكامل على
السالمة واألمن.
•متتني التنسيق مع الشركاء وداخل فريق
األمم املتحدة القطري لضمان املرونة في
أساليب إيصال املساعدات والبحث عن
مسارات إمداد بديلة.
•التنسيق مع السلطات ومكتب املبعوث
اخلاص ،وحيثما أمكن مع األطراف األخرى
التي تتحكم بالوصول.

•زيادة الثبات واجلودة في التواصل مع املانحني
(األفراد واملؤسسات).
•رصد التدقيق والرقابة من خالل نظم
املراجعة واالستجابة في األونروا.
•عقد جلسات لنقاش امليزانية وإجراء
عمليات لتحديد أولويات املشاريع سنوياً.
•تنفيذ عمليات منتظمة ملراقبة امليزانية.

•االستخدام املنتظم ملستجدات األمن
ونظام إدارة املعلومات.
•التحليل املستمر وجمع املعلومات
األمنية.
•التنسيق الوثيق مع فريق األمم املتحدة
لإلدارة األمنية وفرق األمم املتحدة األمنية
األخرى.
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متعلقة بالعمليات

•تقص املوارد/القدرات البشرية املالئمة.
•استمرار التعطل أو النقص في إمدادات
الطاقة.
•تعرض مسارات الوصول وخطوط النقل إلى
املناطق للخطر بسبب انعدام األمن.
•عدم توفر موردين مالئمني وموثوقني للوازم
واخلدمات األساسية داخل سوريا.
•انخفاض قدرات نظم املصارف الوطنية أو
انهيارها.
•استمرار التعطل في خدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
•مخاطر ائتمانية متعلقة باملشتريات.
•خرق (حقيقي أو متصور) للحيادية وقواعد
سلوك املوظفني.

•تهجير عائالت املوظفني وتدمير
مساكنهم.
•نزوح املوظفني املؤهلني فنيا ً عن سوريا.
•عدم توفر أسواق موثوقة ،جنبا ً إلى جنب
مع التأثير املدمر للعقوبات االقتصادية.
•اتساع رقعة املناطق التي تعاني من
انعدام األمن أو القيود على الوصول في
سوريا.
•عدم توفر القدرات الكافية ملؤسسات
الدولة واملؤسسات املالية لدعم
العمليات.
•نقص القدرات و/أو املوارد في وظائف دعم
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
•هفوات في التقيد بسياسات الوكالة
وإجراءاتها.
•إساءة استعمال السلع أو األصول في
أنشطة غير تلك التي يقصد أن تستعمل
ألجلها.

•عدم القدرة على االستجابة بالقدر
الكافي والسريع لالحتياجات املتنامية
بخدمات ومساعدات ذات جودة.
•الشعور الدائم بعدم األمان وضعف
املعنويات ،وحتديات في التوظيف.
•عدم استقرار األسواق احمللية يقوض قدرة
الوكالة على توريد السلع واخلدمات
محلياً.
•تعطل استمرارية األعمال.
•ضعف النظم القائمة لدعم تقدمي
اخلدمات واإلدارة واإلشراف وصنع القرارات
املبنية على معرفة.
•تصبح األونروا مستهدفة بالعنف ،تصبح
حرمة مقرات األونروا عرضة للخطر.

•االحتفاظ بقائمة طوارئ تضم أسماء
موظفني دوليني مدربني ومحضرين
لالستقطاب في االستجابة ألزمة سوريا.
•االحتفاظ بقوائم متعددة تضم أسماء
مرشحني على املستوى الوطني لشغل
جميع أنواع الوظائف الطارئة ،مبا يتيح
التوظيف السريع في حال حدوث شاغر.
•وضع خطط الستمرار األعمال تستجيب
لألوضاع الطارئة واألزمات.
•تأسيس هيكلية بديلة لإلدارة عن بعد
وبشكل المركزي.
•تطوير خيارات ومسارات بديلة خلطوط
النقل واالستيراد.
•احلفاظ على مسارات توريد مزدوجة (محلي
ودولي).
•توفير محزون احتياطي مسبق من مواد
اإلغاثة احملورية في جميع مناطق العمليات،
مبا يسمح باستمرار العمليات في حال
انقطاع سبل الوصول.

•حتديث قوائم موظفي الطوارئ بانتظام.
•مراجعة منتظمة خلطة استمرار األعمال.
•مراجعة دورية ملدى أهمية البرامج
واملوظفني األساسيني.
•مراجعة دورية لعقود التوريد.
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اجتماعية-سياسية

•وجود توقعات لدى الالجئني أعلى مما تسمح
به قدرات األونروا ومهام واليتها.

•نقص في فهم والية األونروا وقدراتها.
•تقييد بيئة العمل نتيجة التمويل احملدود
وعدم توفر القدرة على الوصول.
•عدم توفر املعلومات الكافية أو وجود
معلومات مضللة بخصوص خدمات
األونروا.
•اتساع نطاق االحتياجات نتيجة األزمة
املطولة.

•تزايد العبء اإلداري نتيجة زيادة
االستئنافات والشكاوى.
•تغطية غير مواتية في وسائل التواصل
االجتماعي.
•تعرض املوظفني لتهديدات وعنف.
•تداخالت في تنفيذ البرامج.
•مظاهرات واحتجاجات.

•تقوية العالقة مع قادة اجملتمع وقيادات
األشخاص النازحني وجلانهم وتعزيز
مشاركتهم.
•مواصلة احلوار مع جميع األطراف املعنية.
•حتسني التواصل مع املوظفني واملستفيدين
واجملتمعات املضيفة واملانحني واحلكومات.
•أنشطة توعية فعالة.

•تقييمات واستطالعات غير رسمية لرضا
الالجئني الفلسطينيني.
•آلية فعالة للشكاوى واالستئناف.
•قيام املوظفني بالتبليغ عن احلوادث
والشكاوى.
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1 .1تصنيف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،نهاية نشرين األول/أكتوبر .2018
2 .2في وقت كتابة هذا النداء ،كانت خطة االستجابة اإلنسانية لسوريا لسنة  2019ال تزال رهن النقاش .واألونروا ،بصفتها متثل طرفا ً في الفريق
القطري للعمل اإلنساني في سوريا ،تشارك بنشاط في دورة البرامج اإلنسانية وآليات تنسيق الفريق القطري للعمل اإلنساني.
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8 .8األونروا ،األوضاع املعيشية لالجئني الفلسطينيني في سوريا.2018 ،
9 .9تقيس األونروا استهالك الغذاء من خالل منهجية متوافقة مع برنامج األغذية العاملي وباتباع توصيات قطاع األمن الغذائي .إن قياس
استهالك الغذاء يشكل جزءا ً من عملية الرصد بعد التوزيع التي اعتمدتها الوكالة في سنة  .2018وهي تتضمن التصنيفات التالية:
( )1استهالك ضعيف للغذاء :األسر التي ال تستهلك املواد الغذائية الرئيسية واخلضراوات كل يوم وال تستهلك األغذية الغنية بالبروتني
مثل اللحوم ومنتجات األلبان بتاتا ً أو تستهلكها بندرة شديدة )2( ،استهالك الغذاء احلدي :األسر التي تستهلك املواد الغذائية الرئيسية
واخلضراوات كل يوم ،مرفقة باستهالك الزيوت والبقوليات عدة مرات في األسبوع )3( ،استهالك الغذاء املقبول :األسر التي تستهلك املواد
الغذائية الرئيسية واخلضراوات كل يوم ،مرفقة باستهالك الزيوت والبقول بتكرار واستهالك اللحوم واألسماك ومنتجات األلبان أحياناً.
1010األونروا ،الظروف املعيشية لالجئني الفلسطينيني في سوريا.2019 ،
1111ميكن أن يتباين مقدار التحويالت النقدية اخملطط لها ضمن هذه التدخالت وفقا ً ملدى توافر التمويل في إطار النداء الطارئ لسنة .2019
1212حسب تشرين األول/أكتوبر  ،2018تدير األونروا  24مرفقا ً صحيا ً في سوريا ( 17مركزا ً صحياً ،وخمس نقاط صحية ،وعيادتني متنقلتني) .وقد مت
حتديث هذا الرقم في أعقاب إغالق ثالث نقاط صحية كانت قائمة في مراكز إيواء جماعي مت إخالؤها في أيار/مايو .2018
1313تفيد مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بوجود  952,562الجئا ً سوريا ً مسجلني لديها في لبنان ،حسب  30أيلول/سبتمبر .2018
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71

1414مسح اجلامعة األمريكية في بيروت.2015 ،
1515مسح اجلامعة األمريكية في بيروت.2015 ،
1616مسح اجلامعة األمريكية في بيروت.2015 ،
 1717تغطي األونروا  %60من الرعاية التخصصية لالجئني الفلسطينيني من سوريا ،فيما أن نسبة  %30تغطيها املؤسسة غير احلكومية «العون
الطبي للفلسطينيني – اململكة املتحدة» ،ليصل مجموع تغطية الرعاية التخصصية لالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى .%90
1818جرى تعديل صياغة هذا املؤشر عن صيغته األصلية بشكل طفيف لكي يعكس واقع العمل بقدر أفضل.
1919هذه الغاية تنخفض عما كانت عليه في سنة  2018ألن العدد اإلجمالي ملدارس األونروا في لبنان قد انخفض إلى  65بعد أن مت دمج مدرستني
في منطقة البقاع.
2020مسح اجلامعة األمريكية في بيروت.2015 ،
2121ضمن مساعي مأسسة مبادرة املهارات احلياتية وثقافة املواطنة ،سيتعزز تزويد الالجئني الفلسطينيني الشباب باملهارات احلياتية ،مما يحسن
من جاهزيتهم املهنية وقدرتهم على الوصول إلى فرص العمل .هذه املبادرة ،التي تقودها اليونيسف مع مساهمات من عدد من الشركاء ،من
بينهم األونروا ،تطرح إطارا ً مفاهيميا ً وبرامجيا ً بشأن املهارات احلياتية وثقافة املواطنة من أجل حتسني جودة التعلم في إقليم الشرق األوسط
وشمال إفريقيا .ملزيد من املعلومات ،يرجى االطالع علىhttp://www.lsce-mena.org :
2222بنا ًء على البيانات التي جمعتها دائرة اإلغاثة واخلدمات االجتماعية في األونروا أثناء األشهر الستة األولى من سنة  ،2018كان أكثر من %40
من الالجئني الفلسطينيني من سوريا ال يحملون وثائق إقامة قانونية في لبنان أو لم يعودوا يحملون مثل هذه الوثائق.
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2323تتضمن األنشطة :بناء خزانات مياه في مواقع مرتفعة الستبدال اخلزانات القدمية واملتردية ،وإعادة تأهيل شبكات إمداد املياه وتطويرها
وتوسيعها استجابة للضغط الزائد الناجت عن وفود أسر إضافية من الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني السوريني ،وإصالح آبار املياه
القائمة وتأهيلها وتعميقها ،وحفر آبار مياه جديدة حيثما أمكن ،وإعادة تأهيل شبكات تصريف املياه العادمة ومياه األمطار واستبدالها و/
أو بناء شبكات جديدة واألشغال املرافقة لذلك ،وإصالح األرصفة وإعادة تأهيلها.
 2424استراتيجية عمليات إدارة األعمال جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية عبارة عن أداة للتخطيط االستراتيجي على نطاق األمم املتحدة تسعى إلى
مواءمة جهود عمليات الوكاالت املوجودة في امليدان من أجل احلد من ازدواجية الوظائف والتكاليف اإلدارية وتكاليف املعامالت .يتم توفير
التكاليف وتتحسن الكفاءات والفاعلية في إجناز األعمال من خالل توحيد وظائف الشراء واتباع أساليب عمل مشتركة .أطلقت هذه املبادرة
في سنة  2012ويجري تعميمها تدريجيا ً حيث يجري تنفيذ مرحلة جتريبية في لبنان منذ سنة .2018
2525مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،صحيفة حقائق ،حزيران/يونيو http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ ،2018
.pdf.202018%20June%-20%20Sheet%20Fact%20Jordan%UNHCR
http://www.worldbank.org/en/country/jordan/overview 2626
2727خط األساس هذا يخص عدد األسر التي يتوقع أن يتم الوصول إليها مبساعدات التأهب لفصل الشتاء في سنة  2018وميكن أن يختلف قليال ً
بعد انتهاء جولة التوزيع.
2828حدائق امللك عبد اهلل عبارة عن مرفق مغلق في شمال األردن مخصص الستقبال واحتواء الالجئني يجري استخدامه منذ تشرين األول/أكتوبر
 2016كبديل عن مرفق مماثل يعرف باسم سايبر ستي .في وقت كتابة هذا التقرير ،أقام في هذا املرفق  509أشخاص (الجئني فلسطينيني من
سوريا وسوريني) ،حيث تتقيد حركتهم بشدة.
2929عدد الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا والسوريني ،مبن فيهم  150طفال ً في حدائق امللك عبد اهلل.
3030سيقوم الشركاء بتغطية الطلبة الالجئني الفلسطينيني من سوريا في حدائق امللك عبد اهلل حتى كانون األول/ديسمبر .2018
3131تنعكس استجابة األونروا اإلنسانية في سوريا في خطة االستجابة اإلنسانية ،فيما تتم تغطية األنشطة في األردن ولبنان في اخلطة
اإلقليمية لقدرات الصمود والالجئني.
3232تنقسم تكاليف هذا املنصب الوظيفي بني هذا النداء والنداء الطارق لألرض الفلسطينية احملتلة.
3333تنقسم تكاليف هذا املنصب الوظيفي بني هذا النداء والنداء الطارق لألرض الفلسطينية احملتلة.
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